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1. Становлення кримінально-правової охорони оподаткування зовнішньої торгівлі 

України. 

2.  Митна справа в незалежній Україні.  

3. Поняття, предмет і метод митного права.  

4. Взаємозв’язок митного права з іншими галузями права. 

5. Система митного права: принципи і критерії її побудови.  

6. Джерела митного права: поняття, види і коротка характеристика. 

7. Державна митна політика: поняття, напрями і форми здійснення державної митної 

політики.  

8. Принципи здійснення державної митної справи. 

9. Співвідношення митної справи та митної політики. 

10. Основні напрямки державної митної політики України.  

11. Організація митного контролю.  

12. Поняття, форми, види і правова регламентація митного контролю.  

13. Мета митного контролю та зони митного контролю.  

14. Здійснення митного контролю. Особливі процедури митного контролю. 

15. Технічні засоби митного контролю. Митна експертиза.  

16. Валютний контроль і компетенція митних органів по його здійсненню.  

17. Документи і відомості, які необхідні для митного контролю. 

18. Залучення спеціалістів та експертів для здійснення митного контролю.  

19. Огляд та перегляд транспортних засобів, товарів та інших предметів. Огляд та 

перегляд речей. Особистий огляд. 

20. Вибірковість форм митного контролю. Митне забезпечення. 

21. Загальні положення митного оформлення товарів, які переміщуються через митний 

кордон України.  

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

23. Основні етапи здійснення митного оформлення товарів, які переміщують через 

митний кордон України 

24. Митне оформлення товару, який підлягає обов'язковій сертифікації.  

25. Спрощений порядок митного оформлення.  

26. Митний супровід. Вимоги до обладнання транспортних засобів для перевезення 

товарів під митним контролем.  

27. Транспортні засоби, товари під інші предмети, які підлягають декларуванню.  

28. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна документація.  

29. Основні етапи розвитку законодавства у сфері регулювання відносин з декларування 

товарів. 

30. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

31. Тарифне регулювання: поняття, види та порядок нарахування податків, які 

сплачуються при переміщенні товарів через митний кордон України на підставі угод, 

контрактів зовнішньоекономічної торгівлі.  

32. Нетарифне регулювання: адміністративні заходи впливу на ціну товару, з якої 

сплачуються податки при переміщенні товарів через митний кордон України на підставі 

угод, контрактів зовнішньоекономічної торгівлі. 

33. Сплата митних платежів. Строки сплати митних платежів. Забезпечення сплати 

митних платежів.  

34.  Завдання і система митної статистики. Об'єкти вивчення митної статистики. 

35. Митна статистика зовнішньої торгівлі: поняття, цілі і загальна характеристика.  

36. Попередні операції при переміщенні та пропуску через митний кордон України 

товарів, транспортних засобів та інших предметів. 

37. Основні принципи переміщення через митний кордон та їх коротка характеристика. 

Засоби та способи переміщення товарів. 



38. Особливості переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів та 

умови їх застосування.  

39. Митні процедури на транспорті.  

40. Поняття і сутність митного режиму. Види митних режимів, їх класифікація.  

41. Митні режими випуску для вільного обігу, реімпорту, експорту, реекспорту, 

тимчасового ввезення (вивезення).  

42. Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, особливості 

правового статусу.  

43. Взаємодія органів доходів і зборів, спеціалізованих митних установ та організацій з 

іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з 

підприємствами, установами, організаціями та громадянами. 

44. Інформування та консультування з питань митної справи. Міжнародне 

співробітництво з питань митної справи. 

45. Посадові особи органів доходів і зборів України.  

46. Проходження служби в органах доходів і зборів України.  

47. Переміщення товарів і транспортних засобів між органами доходів і зборів. 

Транзитні перевезення. 

48. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем. 

49.  Зберігання товарів та транспортних засобів на складах органів доходів і зборів. 

50.  Здійснення діяльності митного брокера. Митний перевізник. 

51. Порядок переміщення товарів громадянами через митний кордон України.  

52. Умови вивезення товарів громадянами за межі митної території України.  

53. Умови ввезення товарів громадянами на митну територію України. 

54. Переміщення транспортних засобів громадянами.  

55. Переміщення громадянами іноземної валюти і національної валюти. 

56. Митний контроль товарів, які переміщуються іноземними громадянами, які 

користуються митними пільгами. 

57. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти 

права інтелектуальної власності.  

58. Заходи органів доходів і зборів щодо контролю за переміщенням через митний 

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

59. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної влади у сфері 

захисту права інтелектуальної власності.  

60. Визначення країни походження товару: мета та особливості визначення походження 

товарів. Документи, що підтверджують країну походження товару. 

61. Митна вартість товару. Методи визначення митної вартості товару, що ввозяться 

(імпортуються) в Україну, та порядок їх застосування.  

62. Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України.  

63. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

торгівлі. Класифікація товарів.  

64. Надання зразків товарів під час здійснення класифікації товарів. 

65. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України.  

66. Надання зразків товарів та документації при здійсненні верифікації сертифікатів про 

походження товарів з України. 

67. Поняття і склад порушень митних правил.  

68. Види порушень митних правил та їх класифікація.  

69. Загальні принципи притягнення до відповідальності за порушення митних правил.  

70. Види стягнень за порушення митних правил і деякі особливості їх накладення. 

71. Строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних 

правил. 

72. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил.  

73. Завдання та зміст провадження у справі про порушення митних правил.  



74. Порушення справи про порушення митних правил. Приводи і підстави для 

порушення справи про порушення митних правил.  

75. Особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил. Протокол 

про порушення митних правил. 

76. Посадові особи органів доходів і зборів, які здійснюють провадження у справі про 

порушення митних правил.  

77. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою органу 

провадження у справі про порушення митних правил. 

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

79. Розгляд справи про порушення митних правил.  

80. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил.  

81. Порядок проведення процесуальних дій у справі про порушення митних правил. 

82. Докази у справі про порушення митних правил.  

83. Оскарження постанови у справі про порушення митних правил. 

84. Виконання постанов про накладення стягнення за порушення митних правил.  

85. Поняття кримінально-правової охорони зовнішньоекономічної діяльності України.  

86. Об’єктивні ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

87. Суб’єктивні ознаки кримінальних правопорушень у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності.  

88. Кваліфікуючі ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

89. Підстави звільнення винних від кримінальної відповідальності. 

90. Міжнародне співробітництво правоохоронних і контролюючих органів у сфері 

боротьби з митними кримінальними правопорушеннями. 

 


