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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Загальні засади державної митної справи 

 

ТЕМА 1. Розвиток діяльності митної справи України 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Державна митна політика:поняття, напрями і форми здійснення 

державної митної політики.  

2.Основні напрямки державної митної політики України. 

3.Зміст державної митної справи.  

4.Принципи здійснення державної митної справи. 

5.Співвідношення митної справи та митної політики. 

 

ТЕМА 2. Митний контроль 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Митний контроль на водному транспорті.  

2.Митний контроль на залізничному транспорті.  

3.Організація митного контролю за міжнародними авіаперевезеннями.  

4.Митний контроль за автомобільними перевезеннями.  

5.Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний 

кордон України. 

 

ТЕМА 3. Митне оформлення і декларування товарів та предметів, 

які переміщують через митний кордон України 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Митне оформлення: поняття, цілі, види. Місце і час здійснення 

митного оформлення.  

2. Спрощений порядок митного оформлення. 

3. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна 

документація.  

4. Особа, уповноважена на декларування. 

 

ТЕМА 4. Митно-тарифне та нетарифне регулювання 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Мито. Види мита.  

2. Митні пільги і порядок їх застосування. 

3. Порядок сплати митних платежів. 

4. Забезпечення сплати митних платежів.  

5. Порядок повернення сум митних платежів, помилково або/та надміру 

сплачених. 

 

 



ТЕМА 5. Митна статистика 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Митна статистика як складова основ митної справи.  

2.Завдання і система митної статистики.  

3.Об'єкти вивчення митної статистики. 

4.Митна статистика зовнішньої торгівлі: поняття, цілі і загальна 

характеристика.  

 

ТЕМА 6. Митні процедури при переміщенні та пропуску через 

митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших 

предметів 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Попередні операції при переміщенні та пропуску через митний кордон 

України товарів, транспортних засобів та інших предметів.  

2. Пункти пропуску на митному кордоні України, через які 

переміщуються товари, транспортні засоби та інші предмети.  

3. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем. 

4. Основні принципи переміщення через митний кордон та їх коротка 

характеристика.  

5. Митні процедури на транспорті. 

 

ТЕМА 7. Митні режими 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Поняття і сутність митного режиму.  

2.Види митних режимів, їх класифікація та характеристика. 

3. Вибір і зміна митного режиму. 

4.Митні режими випуску для вільного обігу, реімпорту, експорту, 

реекспорту, тимчасового ввезення (вивезення).  

 

ТЕМА 8. Структура та організація діяльності органів доходів і 

зборів України 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних 

органів, спеціалізованих митних установ та організацій.  

2. Посадові особи митних органів України. Проходження служби в 

митних органах України.  

3. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників митних органів України. 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Правова регламентація митної діяльності 

 

ТЕМА 9. Розпорядження товарами, що перебувають під митним 

контролем 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами.  

2. Транзитні перевезення. 

3. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення 

товарів, що перебувають під митним контролем. 

4. Здійснення діяльності митного брокера. Митний перевізник. 

 

ТЕМА 10. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний кордон України громадянами 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Переміщення транспортних засобів громадянами.  

2. Переміщення громадянами іноземної валюти і національної валюти. 

3. Митний контроль товарів, які переміщуються іноземними 

громадянами, які користуються митними пільгами. 

 

ТЕМА 11. Контроль за переміщенням через митний кордон України 

товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний 

кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.  

2. Взаємодія митних органів з іншими органами державної влади у сфері 

захисту права інтелектуальної власності. 

 

ТЕМА 12. Країна походження товару. Митна вартість 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Визначення країни походження товару.  

2.Особливості визначення походження товарів.  

3.Митна вартість товару.  

4.Методи визначення митної вартості товарів, що вивозяться 

(експортуються) з України. 

 

ТЕМА 13. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної 

діяльності та верифікація сертифікатів про походження товарів з 

України  

 

Питання для самостійного опрацювання 



1. Структура та застосування Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної торгівлі. 

2. Класифікація товарів.  

3. Поняття верифікації сертифікатів про походження товарів з України. 

4. Порядок верифікації сертифікатів про походження товарів з України. 

 

ТЕМА 14. Порушення митних правил 

Питання для самостійного опрацювання 

1 Поняття і склад порушень митних правил.  

2. Види порушень митних правил та їх класифікація.  

3. Загальні принципи притягнення до відповідальності за порушення 

митних правил.  

4. Види стягнень за порушення митних правил і деякі особливості їх 

накладення. 

5. Строки накладення адміністративних стягнень у справах про 

порушення митних правил. 

 

ТЕМА 15. Провадження у справах про порушення митних правил 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних 

правил.  

2. Завдання та зміст провадження у справі про порушення митних 

правил.  

3. Протокол про порушення митних правил. 

4. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі 

про порушення митних правил.  

5. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх 

проведення. 

6. Докази у справі про порушення митних правил. 

 

ТЕМА 16. Поняття та основні аспекти кримінально-правової 

охорони зовнішньоекономічної діяльності України 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття кримінально-правової охорони зовнішньоекономічної 

діяльності України.  

2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу кримінальних правопорушень 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

3. Кваліфікуючі ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

4. Підстави звільнення винних від кримінальної відповідальності. 

5. Міжнародне співробітництво правоохоронних і контролюючих 

органів у сфері боротьби з митними кримінальними правопорушеннями. 


