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ВСТУП 

 

Загальновідомо, що одним із інструментів державного регулювання ЗЕД 

виступає митна справа, яка передбачає здійснення державної митної політики, 

дотримання міжнародних правил та угод, визначення порядку і умов переміщення 

через митний кордон товарних, транспортних, фінансових та інформаційних 

потоків, а також використання заходів тарифного і нетарифного регулювання, 

експертного контролю тощо. Сьогодні митна справа за умови сприяння 

прискоренню товарообігу та боротьбі з порушеннями митних правил і 

контрабандою стає регулятором і засобом нових економічних відносин та зв’язків 

між країнами світу.  

В сучасних умовах випускники вищих навчальних закладів повинні мати 

високий рівень професійної підготовки, належні знання з фундаментальних 

дисциплін, широку ерудицію і культуру. Для досягнення цих якостей фахівець з 

вищою освітою повинен поєднувати наукову та практичну підготовку, 

безперервно оновлюючи свої знання. 

Метою вивчення дисципліни «Митна справа» є надання студентам 

необхідних знань та вмінь з програмних питань дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

‒ сутність митної політики і митної справи в Україні;  

‒ порядок переміщення та пропуску товарів, транспортних засобів та 

інших предметів через митний кордон України; 

‒ засоби митно-тарифного та нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічних діяльності та вміти: 

‒ здійснювати митний контроль та митне оформлення;  

‒ визначати країну походження, митну вартість товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон;  

‒ нараховувати мито та інші митні платежі; 

‒ вміти оформляти митну документацію. 

Успішне засвоєння дисципліни і належна підготовка до екзамену можливі 

тільки за умови систематичної роботи студентів над навчальним матеріалом.  
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1. Опис  дисципліни 

 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 

Обов’язкова для студентів спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Ступінь «Магістр» 

Загальна кількість годин – 180 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента – 

6 

15 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

45 год. 8 год. 

Самостійна робота 

120 190 год. 

Вид контролю:  

Екзамен, курсова робота 

 

2. Ціль та завдання дисципліни 

 

Мета: формування у студентів необхідних знань з митного законодавства, 

порядку переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення 

через митний кордон України та особливостей митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Завдання: 

– вивчення особливостей митної політики; 

– встановлення організаційної структури митних органів; 

– визначення порядку переміщення та пропуску товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України, що поміщені у 

відповідний митний режим різними видами транспорту; 

– встановлення складових митно-тарифного регулювання зовнішньо-

економічної діяльності; 

– вивчення особливостей нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– встановлення передумов та етапів інтегрування митної справи 

України до світової системи господарювання. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: особливості організаційної структури митної системи України; 

порядок переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення 

через митний кордон України; специфіку митних процедур при переміщенні 

товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 
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різними видами транспорту; інструменти митно-тарифного та нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

вміти: розраховувати митні платежі; встановлювати країну походження 

товарів; перевіряти правильність визначення митної вартості товарів і 

транспортних засобів комерційного призначення, що перетинають митний 

кордон; заповнювати митну декларацію та інші документи, необхідні для митного 

оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що 

переміщуються через митний кордон України 

 

3. Структура  дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с/р л п ла

б 

ін

д 

с/р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи митної політики та митної справи 

України 

Тема 1. Характеристика 

та особливості митної 

політики України 

15 1   2  12 15 0,5 - 0,5 - 14 

Тема 2. Митні органи 

як суб’єкти митної 

справи 

18 2  4  12 15 0,5 - 0,5 - 14 

Тема 3. Посередницька 

діяльність в галузі 

митної справи 

17 1  4  12 15 0,5 - 0,5 - 14 

Тема 4. Інформаційні 

технології та 

інформаційні ресурси в 

митній справі  

17 1  4  12 15 0,5 - 0,5 - 14 

Разом за змістовим 

модулем 1 

67 5  14  48 60 2 - 2 - 56 

Змістовий модуль 2. Переміщення та пропуск товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон 

Тема 5. Митний 

контроль та митне 

оформлення товарів і 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення 

20 2  6  12 15 1 - 0,5 - 13,

5 

Тема 6. Порядок 

переміщення товарів і 

19 1  6  12 15 1 - 0,5 - 13,

5 
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транспортних засобів 

комерційного 

призначення через 

митний кордон  

Тема 7. Митні 

процедури при 

переміщенні товарів 

через митний кордон 

різними видами 

транспорту 

20 2  6  12 15 1 - 0,5 - 13,

5 

Тема 8. Перевезення, 

зберігання та 

розпорядження 

товарами і 

транспортними 

засобами комерційного 

призначення, що 

перебувають під 

митним контролем 

17 1  4  12 15 1 - 0,5 - 13,

5 

Разом за змістовим 

модулем 2 

76 6  22  48 60 4 - 2 - 54 

Змістовий модуль 3. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 9. Складові 

митно-тарифного 

регулювання 

18 2  4  12 15 1 - 1 - 13 

Тема 10. Особливості 

нетарифного 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

19 2  5  12 15 1 - 1 - 13 

Разом за змістовим 

модулем 3 

37 4  9  24 30 2 - 2 - 26 

Усього годин 180 15  45  120 150 8 - 6 - 136 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Вид та  тема семінарського (лабораторного) заняття Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи митної політики та митної справи 

в Україні 

1 Семінарське заняття 1 

Основи митної справи  та митної  політики. Принципи 

здійснення державної митної справи. 

1  /0,5 

2. Лабораторне заняття 2 2 /0,5 
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Вивчення напрямів та принципів здійснення митної політики 

України із використанням програмного продукту QD 

Professional (розділи «Кодекси України», «Каталог») 

3. Семінарське заняття 3 

Структура, функції і повноваження митних органів у складі 

Державної фіскальної служби України 

2 /0,5 

4 Лабораторне заняття 4. 

Характеристика організаційної структури митних органів із 

використанням мережі Інтернет та програмного продукту QD 

Professional (розділи «Каталог», «Карта України») 

4 /0,5 

5 Семінарське заняття 5 

Умови роботи і функціонування уповноваженого 

економічного оператора в митній справі, митного брокера та 

перевізника. Порядок діяльності митних складів, магазинів 

безмитної торгівлі, вантажних митних комплексів і терміналів. 

1 /0,5 

6 Лабораторне заняття 6 

Встановлення напрямів здійснення посередницької діяльності 

в галузі митної справи із використанням програмного 

продукту QD Professional (розділи «Кодекси України», 

«Каталог») 

4/0,5 

7. Семінарське заняття 7 

 Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митній 

справі 

1/0,5 

8. Лабораторне заняття 8 

Визначення типових технологічних схем здійснення митного 

контролю із використанням програмного продукту QD 

Professional (розділи «Кодекси України», «Каталог») 

4/0,5 

Змістовий модуль 2. Переміщення та пропуск товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон 

9. Семінарське заняття 9 

Здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів 

комерційного призначення при переміщенні їх через митний 

кордон України суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

та фізичними особами 

2/1 

10. Лабораторне заняття 10 

Характеристика митних процедур при переміщенні товарів 

різними видами транспорту із використанням програмного 

продукту QD Professional (розділи «Каталог», «Міжнародні 

конвенції») 

6/0,5 

11. Семінарське заняття 11 

Технологічні схеми переміщення товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон за 

різними видами митних режимів 

1/1 

12. Лабораторне заняття 12 6/0,5 
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Визначення порядку декларування товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення, що переміщуються через 

митний кордон України із використанням пакету документів, 

форми яких наведено у програмному продукті QD Professional 

(розділи «Кодекси України», «Підборки», «Документи») 

13 Семінарське  заняття 13 

Особливості митних процедур при переміщенні товарів через 

митний кордон різними видами транспорту 

2/1 

14 Лабораторне заняття 14 

Митні документи в процедурах митних формальностей при 

різних видах транспортних перевезень через митний кордон 

України із використанням пакету документів, форми яких 

наведено у програмному продукті QD Professional (розділи 

«Кодекси України», «Підборки», «Документи»). 

6/0,5 

15 Семінарське заняття 15 

Перевезення товарів і транспортних засобів між митницями. 

Міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП.  

Умови зберігання та розпорядження товарами  і ТЗ під митним 

контролем. 

1/1 

16 Лабораторне заняття 16 

Порядок заповнення транспортних документів для перетину 

державного кордону України та книжки МДП із 

використанням пакету документів, форми яких наведено у 

програмному продукті QD Professional (розділи «Кодекси 

України», «Підборки», «Документи»). 

4/0,5 

Змістовий модуль 3. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

17. Семінарське заняття 17 

Основні положення митно-тарифного  регулювання. 

2/1 

18. Лабораторне заняття 18 

Встановлення складових митно-тарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності із використанням 

програмного продукту QD Professional (розділи «Кодекси 

України», «Каталог», «УКТ ЗЕД», «Розрахунок платежів за 

товарами», «Довідкові ціни на товари») 

4/1 

19. Семінарське заняття19 

Квотування, ліцензування, технічні бар’єри. Основні дозвільні 

документи при митному оформленні товарів. 

2/1 

20.  Лабораторне заняття 20 

Аналіз заходів нетарифного регулювання переміщення товарів 

і транспортних засобів комерційного призначення через 

митний кордон із використанням програмного продукту QD 

Professional (розділи «Кодекси України», «Каталог») 

5/1 

 

5. Індивідуальні завдання 
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1. Огляд навчальної, наукової і періодичної літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Підготовка доповідей і презентацій індивідуальних робіт. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

Вид та тема 

семінарських 

(практичних) занять 

Кількість 

годин  

самостій-

ної 

роботи 

Форми самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи митної політики та митної справи в Україні 

Семінарське заняття 1 

Основи митної справи  

та митної  політики. 

Принципи здійснення 

державної митної 

справи. 

6/7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1; 3;12; 29; 36-38;43; 46]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка доповіді з питань 

сучасних проблем митної політики 

України 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування,  

презентація 

доповіді 

Лабораторне  заняття 2 

Вивчення напрямів та 

принципів здійснення 

митної політики України  

6/7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1; 3;12; 29; 36-38;43; 46]. 

2. Самотестування. 

3.Аналіз нормативних джерел з митної 

справи з використанням програмного 

продукту QD Professional (розділи 

«Кодекси України», «Каталог»). 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Семінарське заняття 3 

Структура, функції і 

повноваження митних 

органів у складі 

Державної фіскальної 

служби України 

6/7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3; 9-11;32; 37; 43; 46]. 

2. Самотестування. 

 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Лабораторне  заняття 4. 

Характеристика 

організаційної 

структури митних 

органів.  6/7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3; 9-11;32; 37; 43; 46]. 

2. Самотестування. 

3.Аналіз структури ДФСУ органів із 

використанням мережі Інтернет та 

програмного продукту QD Professional 

(розділи «Каталог», «Карта України») 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Семінарське заняття 5 

Умови роботи і 
6/7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

Тестування, 

фронтальне та 



   12 

 

функціонування 

уповноваженого 

економічного оператора 

в митній справі, митного 

брокера та перевізника. 

Порядок діяльності 

митних складів, 

магазинів безмитної 

торгівлі, вантажних 

митних комплексів і 

терміналів. 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3; 9-11;32; 37; 43; 46].2. 

Самотестування. 

3. Підготовка доповіді з питань 

регулювання діяльності 

уповноваженого економічного 

оператора 

індивідуальне 

опитування,  

презентація 

доповіді  

Лабораторне заняття 6 

Встановлення напрямів 

здійснення 

посередницької 

діяльності в галузі 

6/7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3; 9-11;32; 37; 43; 46]. 

2. Самотестування. 

3. Практичні навички з нормативною 

базою щодо діяльності митних 

посередників із використанням 

програмного продукту QD Professional 

(розділи «Кодекси України», 

«Каталог»). 

 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Семінарське заняття 7 

 Інформаційні технології 

та інформаційні ресурси 

в митній справі 
6/7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3; 9-11;32; 37; 43; 46]. 

2. Самотестування. 

 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Лабораторне  заняття 8 

Визначення типових 

інформаційних схем 

здійснення митного 

контролю  
6/7 

1.Підготовка графічного матеріалу 

щодо інформаційних схем на різних 

рівнях контролю із використанням 

програмного продукту QD Professional 

(розділи «Кодекси України», 

«Каталог»). 

2. Підготовка до МКР №1. 

 Джерело [1;3; 9-11;32; 37; 43; 46]. 

2. Самотестування. 

 

Порівняльно-

практичні 

ситуативні 

завідання, 

МКР №1 

Разом змістовий 

модуль 1 
48/56 

  

Змістовий модуль 2. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон 

Семінарське заняття 9 

Здійснення митного 

контролю товарів і 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення при 

переміщенні їх через 

митний кордон України 

суб’єктами 

6/6,5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3;6;7;12;13;17;27; 30;35 46] 

2. Самотестування. 

 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 
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зовнішньоекономічної 

діяльності та фізичними 

особами 

Лабораторне заняття 10 

Характеристика митних 

процедур при 

переміщенні товарів 

різними видами 

транспорту  6/7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3;6;7;12;13;17;27; 30;35 46] 

2. Самотестування. 

3.Ситуативні завдання щодо 

особливостей проведення митного 

контролю на різних видах транспорту із 

використанням програмного продукту 

QD Professional (розділи «Каталог», 

«Міжнародні конвенції»). 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Семінарське заняття 11 

Технологічні схеми 

переміщення товарів і 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення через 

митний кордон за 

різними видами митних 

режимів 

6/6,5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3;6;7;12;13;17;27; 30;35 46] 

.2. Самотестування. 

3.Підготовка доповіді з питань 

проведення митних формальностей за 

різними митними режимами 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування,  

презентація 

доповіді 

Лабораторне  заняття 12 

Визначення порядку 

декларування товарів і 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення, що 

переміщуються через 

митний кордон України  

6/7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3;6;7;12;13;17;27; 30;35 46] 

2. Самотестування. 

3. Практичні навички з декларування 

товарів із використанням пакету 

документів, форми яких наведено у 

програмному продукті QD Professional 

(розділи «Кодекси України», 

«Підборки», «Документи») 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Семінарське  заняття 13 

Особливості митних 

процедур при 

переміщенні товарів 

через митний кордон 

різними видами 

транспорту 

6/6,5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3;6;7;12;13;17;27; 30;35 46]. 

2. Самотестування. 

 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Лабораторне  заняття 14 

Митні документи в 

процедурах митних 

формальностей при 

різних видах 

транспортних 

перевезень через митний 

кордон України  

6/7 

1. Практичні навички щодо работи з 

базами даних для проведення митних 

формальностей  із використанням 

пакету документів, форми яких 

наведено у програмному продукті QD 

Professional (розділи «Кодекси 

України», «Підборки», «Документи»).  

Джерело [1;3;6;7;12;13;17;27; 30;35 46] 

2. Самотестування. 

 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 
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Семінарське заняття 15 

Перевезення товарів і 

транспортних засобів між 

митницями. Міжнародне 

перевезення вантажів з 

використанням книжки 

МДП.  Умови зберігання та 

розпорядження товарами  і 

ТЗ під митним контролем. 

6/6,5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3;6;7;12;13;17;27; 30;35 46] 

2. Самотестування. 

 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Лабораторне  заняття 16 

Порядок заповнення 

транспортних 

документів для перетину 

державного кордону 

України та книжки МДП  
6/7 

1. Практичні навички щодо заповнення 

граф митної декларації щодо 

транспортних документів із 

використанням програмного продукті 

QD Professional (розділи «Кодекси 

України», «Підборки», «Документи»)... 

Джерело [1;3;6;7;12;13;17;27; 30;35 46] 

2. Підготовка до МКР №2. 

3. Самотестування. 

 

Практичні 

ситуативні 

завідання, 

МКР №2 

Разом змістовий 

модуль 2 
48/54 

  

Змістовий модуль 3. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Семінарське заняття 17 

Основні положення 

митно-тарифного  

регулювання. 
6/6 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3;13-22;26;28;30;39;41-48]  

2. Самотестування. 

 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Лабораторне  заняття 18 

Встановлення складових 

митно-тарифного 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності  
6/7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3;13-22;26;28;30;39;41-48]   

2. Самотестування. 

3. Ситуативні завдання щодо 

визначення митної вартості товару із 

використанням програмного продукту 

QD Professional (розділи «Кодекси 

України», «Каталог», «УКТ ЗЕД», 

«Розрахунок платежів за товарами», 

«Довідкові ціни на товари»). 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Семінарське заняття19 

Квотування, 

ліцензування, технічні 

бар’єри. Основні 

дозвільні документи при 

митному оформленні 

товарів 

6/6 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  на семінарському занятті. 

Джерело [1;3;13-22;26;28;30;39;41-48]  

2. Самотестування. 

 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Лабораторне  заняття 20 

Аналіз заходів 

нетарифного 

регулювання 

6/7 

1. Практичні та ситуативні завдання на 

визначення дозвільних документів 

нетарифного регулювання при митному 

оформленні із використанням 

Підсумкове 

тестування, 

МКР №3 
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переміщення товарів і 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення через 

митний  

програмного продукту QD Professional 

(розділи «Кодекси України», 

«Каталог») 

Джерело [1;3;13-22;26;28;30;39;41-48]   

2. Підготовка до МКР №3. 

 

Разом змістовий 

модуль 3 
24/26 

  

Разом 136   

 

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 

навчання та компетентностями  

 
 

Результати навчання 

Компетентності* 

Загальні  Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Знання основних термінів та понять митної 

справи України; роль і місце митної 

справи в економічному розвитку України, 

інформаційного забезпечення, основних 

стадій і логіки розробки 

+ +    +   + +   

Знання методичних підходів до розробки 

технологій митних режимів та процедур 

митного контролю. 

+ +  +     +  +  

Уміння обґрунтовувати застосування 

відповідних форм митних декларацій та 

інших документів під час митного 

контролю та митного оформлення 

+ +  + + + +  + +  + 

Уміння проводити порівняльний аналіз 

даних при визначенні митної вартості та 

виборі відповідного митного режиму 

+ + + + + + + +  +  + 

Уміння визначити загальний порядок 

митного контролю та митного оформлення 

товарів та транспортних засобів із 

застосуванням митної декларації 

+ + + + + + + +  +  + 

Уміння заповнювати митну декларацію 

з використанням відповідного 

програмного забезпечення за наявності 

необхідних для цього документів 

+ +  +     + + + + 

 

*Примітка: Загальні компетентності: 1. Аналіз та синтез. 2. Гнучкість 

мислення. 3. Робота в команді. 4. Професійне володіння методами та засобами. 5. 

Навички оцінювання, прогнозування, надання пропозицій. 6. Ерудиція у сфері 

застосування митних формальностей 

Предметно-спеціальні компетентності: 1. Креативність. 2. Адаптивність і 

комунікабельність. 3. Знання методів отримання, обробки та аналізу міжнародної 

товарної номенклатури. 4. Знання з комп’ютерної обробки масиву даних. 5. 

Знання дисциплін професійної підготовки. 6. Глибокі знання та розуміння. 
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8. Стиль викладання 

 

Лекції, семінарські (практичні) заняття, самостійна робота (підготовка 

презентацій, рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за 

рекомендованою літературою, виконання індивідуальних завдань). 

                                                     

9. Методи оцінювання 

 

Поточне оцінювання на семінарських (практичних) заняттях, усні 

презентації, контрольні модульні роботи, екзамен. 

                                                                        

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: протягом семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 

екзамену (50 балів); 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  

 

№ теми / семінарського 

(практичного) заняття 

Вид роботи / бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдан 

ня 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1  1 2  4 

Тема 2 1 2    3 

Тема 3 1  2 2  5 

Тема 4 1 2   5 8 

Разом 

змістовий  модуль 1 
4 4 3 4 5 20 

Змістовий модуль 2 

Тема 5 1 2    3 

Тема 6 1 2    3 

Тема 7 1 2    3 

Тема 8 1 2   5 8 

Разом  

змістовий модуль 2 

 

4 

 

8 

 

  

 

5 

 

17 

Змістовий модуль 3 

Тема 9 1 3    4 

Тема 10 1 3   5 9 

Разом  

змістовий модуль 3 

 

2 

 

6 

 

  

 

5 

 

13 

Разом 

змістові  модулі 

1-3 

10 18 3 4 15 50 
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Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 

 комп’ютерної програми «MyTest» 

 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 

правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 

один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 

підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 

завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 

частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 

 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 

або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 

розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 

комп’ютерної програми «MyTest» 

 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 
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Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на основі 

підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання 

оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 

підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 

завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 

частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 

або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 

розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 
 

Шкала оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни  

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань (міні-кейсів). 

4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 



   19 

 

12. Рекомендована література 

 

Перелік основної літератури 
1. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року № 4495-

VІ. 

2. Кримiнальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 року                  

№ 2341-III. 

3. Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 року                  

№ 2755-VІ.  

4. Закон України від 28.12.14 № 72-VIII "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням"  

5. Закон України від 22.05.03 №852-IV "Про електронний цифровий підпис"  

6. Закон України від 05 квітня 2001 року № 2371-ІІІ «Про Митний тариф 

України». 

7.  Закон України від 04 листопада 1999 року     № 1212-XІV «Про єдиний збір, 

який справляється у пунктах пропуску через   державний кордон України».  

8. Постанова ВР України від 28.02.14 № 838-VII "Про вдосконалення 

діяльності органів доходів і зборів"  

9. Постанова КМ України від 06.08.2014 №311 "Про утворення територіальних 

органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких актів Кабінету Міністрів України"  

10. Постанова КМ України від 21.05.2014 №236 "Про Державну фіскальну 

службу України"  

11. Постанова КМ України від 21.05.2014 р. №160 "Про утворення Державної 

фіскальної служби"  

12. Постанова КМУ від 05 жовтня 2011 року № 1031 «Деякі питання здійснення 

державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України» 

13.  Постанова КМУ від 18 січня 2003 року № 93 «Про справляння плати за 

виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування 

митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів».  

14. Постанова КМУ від 24 жовтня 2002 року № 1569 «Про затвердження 

Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон».  

15. Про затвердження Порядку розгляду заявок на видачу ліцензії у сфері 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: наказ Міністерство 

економіки та з питань європейської інтеграції України від 01 квітня 2004 року № 

1775-ІІІ.  

16. Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій 

сертифікації в Україні: наказ Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року  № 28. 

17. Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах 

пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і 

митниць: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та 

ядерної безпеки України  від 08 вересня 1999 року № 204. 

18. Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу 
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митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань 

класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон: наказ Мінфіну від 

30 травня 2012 року № 650. 

19. Рішення про Правила визначення країни походження товарів: міждержавна 

угода від 30 листопада 2000 року. 

20. Міжнародні правила по тлумаченню термінів «Інкотермс»: міжнародна 

торговельна палата від 01 вересня 1990 року № 460. 

21. Правила «ІНКОТЕРМС – 2000»: міжнародна торговельна палата від 01 

січня 2000 року № 560. 

22. Щодо Інкотермс 2010: лист ДМСУ від 29 грудня 2010 року № 11/2-

10.16/17217-ЕП. 

23. Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення 

транспортних засобiв, що перемiщуються   громадянами через митний кордон 

України: наказ ДМСУ від 17 листопада 2005 року № 1118. 

24. Про затвердження Змiн до Правил митного контролю та митного 

оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний 

кордон України: наказ ДМСУ від 16 червня 2009 року № 560. 

25. Про внесення змiн до Правил митного контролю та митного оформлення 

транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон 

України: наказ ДМСУ від 17 березня 2008 року № 229. 

26. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при 

здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на 

бланку єдиного адміністративного документа: наказ Міністерства фінансів 

України від 30 травня 2012 року № 631. 

27. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при                   

здійсненні транзитних переміщень: наказ Мінфіну від 09 жовтня 2012 року № 

1066. 

28. Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію 

та/або переміщення територією України транзитом здійснюється за умови 

обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати платежів: постанова 

КМУ від 21 травня 2012 року № 461. 

 

Перелік додаткової літератури: 

29.   Гіжевський В.К., Світлак І.І., Скірський І.В. Митне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 204 с.  

30. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

[Текст] : підручник / О. П. Гребельник ; Міністерство освіти і науки України, 

АМСУ. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с. 

31. Додін Є.В. Митні операції на морському транспорті: Навчально-

методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2001. – 96 с.  

32. Додін Є.В. Повноваження митних органів у протидії митній злочинності// 

Митна безпека. – 2010. - № 1. Серія Право. – С. 61-69 

33. Додін Є.В., Федотов О.П. Сучасна система та структура митних органів 

України. Навчальний посібник. – Львів: Митна газета, 2007. – 168 с. 
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34. Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа: Підручник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. 

35. Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного контролю. 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с. 

36. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посібник. – К.: 

КНЕУ, 2001. – 248 c.  

37. Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Гребельник; М-во 

освіти і науки України. –  3-тє вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 472 с. 

38. Митне право України: навч. Посіб. / Ю. М. Дьомін [та ін.]; за ред. О. 

Х. Юлдашева. – К.: Центр учбової літератури, 2009 . – 232 с.  

39. Науменко В.  Мінімізація ризиків при митному оформленні Текст] : 

навч. посібник / В. Науменко. – К. : Август, 2003. – 222 с. 

40. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльості в 

Україні [Текст]:  монографія /  В.  П.  Науменко,  П.  В.  Пашко,. А. Руссков. – К. : 

Знання, 2004. – 403 с. (Митна справа в Україні). 

41. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльості в 

Україні [Текст]:  монографія /  В.  П.  Науменко,  П.  В.  Пашко, А. Руссков. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 394 с. (Митна справа в Україні). 

42. Організаційно-правові основи митної справи в Україні [Текст] / за ред. 

Є. В. Додіна, С. А. Кузнецова. – Одеса : Інко Сервіс, 1998. – Ч. 1. – 71 с.(Митні 

операції на морському і річковому транспорті). 

43. Основи митної справи в Україні [Текст] : навч. посібник / за ред. П. В. 

Пашка. – К. : Знання, 2004. – 732 с. (Митна справа в Україні). 

44. Основи митної справи [Текст] : навч. посібник / Держмитслужба 

України ; за заг. ред. Ю. П. Соловкова, П. В. Пашка. – Х. : РА-Каравела, 2000. – 

320 с. 

 

Перелік електронних джерел: 

45. http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mitni-plateji/-офіційний портал 

Державної фіскальної служби України. 

46.  http://qdpro.com.ua// QD Professional / - програмне забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «НТФ «ІНТЕС ЛТД» 

47. Офіційний сайт Європейського митного співтовариства [Електронний 

ресурс]. – http://www.europa.eu.int/comm/taxation customs/. 

48. Офіційний сайт Європейського митного співтовариства [Електронний 

ресурс]. – http://www.europa.eu.int/comm/taxation customs/. 

49. http://www.ukcc.com.ua 

50. http://www. WCO (Всесвітня митна організація). 

51. http:// www.wcoomd.org 

 
 

 

 

http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mitni-plateji/-офіційний
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ЧАСТИНА 2.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО  

 СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ 

В УКРАЇНІ 

 

Тема 1. Теоретичні основи митної політики та митної справи України 

Семінар – розгорнута бесіда 

 

План заняття: 

 

1. Розгорнуте обговорення у формі бесіди основних положень теми та 

питань самостійного вивчення: 

 

1.1. Цілі і методи здійснення митної політики 

1.2. Специфіка та принципи митної політики  

1.3. Основні напрями митної політики 

 

2. Індивідуальне тестування. 

3. Презентація доповідей з використанням мультимедійного візуального 

супроводження. 

 

Тема 2. Митні органи як суб’єкти митної справи  

Семінар запитань і відповідей 

 

План заняття: 

 

1. Фронтальне та індивідуальне опитування за основними положенями 

теми та питанями самостійного вивчення: 

 

2.1. Організаційна структура органів доходів і зборів 

2.2. Завдання та функції органів доходів і зборів 

2.3. Проходження служби в органах доходів і зборів 

2.4. Правовий захист працiвникiв митної служби 

 

2. Індивідуальне тестування. 

3. Понятійний диктант. 

 

Тема 3. Посередницька діяльність в галузі митної справи 

Семінар з виконанням практичних задач. 

 

План заняття: 

 

1. Дискусійне обговорення основних положень теми та питань 

самостійного вивчення:  

 

3.1. Уповноважений економічний оператор в митній справі 
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3.2. Посередницька діяльність митного брокера 

3.3. Посередницька діяльність митного перевізника 

3.4. Функціонування митних складів 

3.5. Функціонування магазинів безмитної торгівлі 

3.6. Функціонування вантажних митних комплексів, терміналів 

 

2. Індивідуальне тестування. 

3. Практичні завдання 

 

Задача 1. Фірма ―Галіон‖ на митну територію України ввезла новий авто-

мобіль ―Maybach‖ як виставковий експонат під зобов'язання про звоотне 

вивезення. Однак цей автомобіль вчасно не був вивезений, а був задіяний для 

господарських потреб названої фірми. Чи вбачаються ознаки порушення митних 

правил у діях фірми ―Галіон‖? Якщо так, то які наслідки мають бути для фірми 

―Галіон‖?  

 

Задача 2. При в'їзді на митну територію України водій автомобіля М.Б. 

Хасан дав зобов'язання про доставлення вантажу вагою 17 000 кг в строк до 10 

листопада 2016 р. у внутрішню митницю. Вантаж було доставлено 11 листопада 

2016 р. Чи вбачаються ознаки порушення митних правил з боку М.Б. Хасана? Які 

наслідки для нього це може означати? 

 

Задача 3. Громадянин П. Н. Сидорчук ввіз із Росії в Україну поза митним 

контролем вантаж — продукти харчування загальною вартістю 5000 грн. з метою 

доставити цей вантаж у м. Харків. Однак у м. Лисичанську в нього зламався 

автомобіль і він попросив свого друга Р. Г. Іваненка відвезти цей вантаж у м. 

Харків, попередивши його, щоб він був обережним на постах ДАІ, тому що 

вантаж завезений в Україну з порушенням митних правил. Р. Г. Іваненко 

погодився допомогти своєму другу. Чи вбачаються ознаки порушення митних 

правил з боку гр. Р. Г. Іваненка? Які наслідки для нього це може означати? 

 

Тема 4. Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митній справі 

Семінар – розгорнута бесіда 

 

1. Фронтальне та індивідуальне опитування за основними положенями 

теми та питанями самостійного вивчення: 

 

4.1. Інформаційні ресурси органів доходів і зборів 

4.2. Використання сучасних інформаційних технологій в організації митної 

справи 

4.3. Електронна митниця 

 

2. Індивідуальне тестування. 

3. Презентація доповідей з використанням мультимедійного візуального 

супроводження. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 . 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 

 

Тема 5. Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення 

Семінар з виконанням розрахункових задач 

 

План заняття: 

 

1. Обговорення основних положень теми та питань самостійного 

вивчення: 

 

5.1. Здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів 

комерційного призначення при переміщенні їх через митний кордон України 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та фізичними особами 

5.2. Митне оформлення товарів і транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через митний кордон 

 

2. Індивідуальне тестування. 

 

3. Практичні завдання. 

Задача 1. Американська компанія здійснює продаж частин до комп’ютерів 

українській компанії на умовах СРТ – м. Бориспіль (фрахт/перевезення оплачено 

до м. Бориспіль). Доставка здійснюється авіаційним транспортом, вартість 

доставки становить 2500 дол. США. Ці витрати включені до ціни угоди, 

відокремлені окремим рядком  в інвойсі та приблизно дорівнюють фактичним 

витратам згідно з тарифом транспортної компанії за умови внесення передплати 

за таке перевезення.  

При митному оформленні зазначеного вантажу компанія-імпортер надала 

митниці транспортні документи (авіаційну накладну), в яких була зазначена сума 

транспортних витрат, що становила 4000 дол. США (можливо, ці витрати 

збільшилися внаслідок несвоєчасного внесення оплати від експортера перевізника 

або збільшення тарифу). Додаткові підтвердні документи (рахунок або платіжні 

документи за перевезення, банківські платежі документи щодо розрахунків за 

контрактом) на вимогу митниці імпортером не були надані. Вкажіть порядок 

врахування транспортних витрат при визначенні митної вартості товарів у цьому 

випадку. 

 

Задача 2. Вантаж надійшов автомобільним транспортом у митницю 

призначення 01.11.2016 р. Дата доставки вантажу – 02.11.2016 р. Власник вантажу 

представив вантаж до митного оформлення 23.11.2016 р. У цей день вантаж 

оформлено у митному відношенні. Митна вартість цього вантажу, зазначена у 

графі 12 ВМД, становить 25240 грн. Визначте кількість днів перебування вантажу 

під митним контролем, за які нараховуватиметься митний збір за перебування 
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товарів та інших предметів під митним контролем (001 вид). Нарахуйте 

зазначений збір у графі 47 МД. 

 

 

Тема 6. Порядок переміщення товарів і транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон 

Семінар з виконанням розрахункових задач 

 

План заняття: 

 

1. Обговорення основних положень теми та питань самостійного 

вивчення: 

 

6.1. Принципи та порядок переміщення товарів і транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон  

6.2. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів  

6.3. Пропуск товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами 

 

2. Індивідуальне тестування. 

3. Практичні завдання. 

 

Задача 1. Громадянин О. Д. Петренко в'їхав в Україну з Росії на придбаному 

там автомобілі через автомобільний пункт пропуску під час проведення перезміни 

і тому не проходив митний контроль. Чи вбачаються ознаки порушення митних 

правил з боку О. Д. Петренка? Які наслідки для нього це може означати? 

 

Задача 2. Зробити розрахунок платежів при ввозі на територію України 

нового легкового автомобіля ―Форд‖ з об’ємом бензинового двигуна 1998 см 
3
. 

Митна вартість цього автомобілю визначена на рівні 25000 EUR (курс валюти: 1 

EUR – 28 грн.). 

 

Задача 3. Зробити розрахунок митних платежів при ввозі на територію 

України автомобіля ―Фольксваген‖, що був у вжитку 6,5 років, з дизельним 

двигуном об’ємом 1788 см 
3
. Вартість автомобіля за договором купівлі-продажу 

складає 1500 EUR. Митна вартість визначена на рівні 22720 грн. (курс валюти: 1 

EUR – 28 грн.). 

 

 

 

 

Тема 7. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон 

різними видами транспорту 

Семінар з виконанням практичних та розрахункових задач 

 

План заняття: 
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1. Обговорення основних положень теми та питань самостійного 

вивчення: 

 

7.1. Особливості митних формальностей на різних видах транспорту 

7.2 . Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних 

поштових та експрес-відправленнях 

 

2. Індивідуальне тестування. 

 

3.Практичні завдання. 

Задача 1. Автомобіль, який перевозить вантаж за експортною вантажною 

митною декларацією, потрапив у ДТП під м. Житомир і не встигає прибути в 

митницю призначення у встановлений термін. Митну декларацію було оформлено 

у Київської митниці, митниця призначення – Ягодинська. Вкажіть, якими мають 

бути подальші дії перевізника та які документи при цьому необхідні. 

 

Задача 2. Розрахуйте загальну вартість охорони та супроводження митною 

вартою підакцизного транзитного вантажу, який прямує по території України за 

маршрутом Шигині – Львів – Київ – Бачивськ (вихідні дані для розрахунків 

наведено у таблиці). 

 

1.  Транспортні засоби 
4 одиниці (автотранспортні засобі, заявлені для 

транзиту) 

2.  Відстань транзиту 
1040 км (протяжність маршруту, яку визначила 

митниця відправлення) 

3.  Кількість осіб супроводження 5 осіб (призначає митниця відправлення) 

4.  

Собівартість охорони та 

супроводження одним 

інспектором 

3 дол. США (згідно з калькуляцією ДФСУ) 

5.  Кількість машин супроводження 2 одиниці (призначає митниця відправлення) 

6.  
Собівартість одного кілометру 

руху  
0,35 дол. США (згідно з калькуляцією ДФСУ) 

7.  
Середня швидкість руху 

автоколони 
50 км / год 

8.  Курс долара США 8,05 грн. за 1 дол. США 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Перевезення, зберігання та розпорядження товарами і 

транспортними засобами комерційного призначення, що перебувають під 

митним контролем 

Семінар з виконанням розрахункових задач 
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План заняття: 

 

1. Обговорення основних положень теми та питань самостійного 

вивчення: 

 

8.1. Перевезення товарів і транспортних засобів комерційного призначення між 

митницями 

8.2. Міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП 

8.3. Розпорядження товарами і транспортними засобами комерційного 

призначення, що перебувають під митним контролем 

 

2. Індивідуальне тестування. 

3.Практичні завдання. 

 

Задача 1. Інспектор митниці, який здійснював митне оформлення вантажу, 

виїхав на огляд на підприємство, де вантаж зберігався під митним контролем, о 

10-й годині та повернувся в митну установу о 14.30, працюючи без перерви на 

обід. Необхідно розрахувати митний збір за митне оформлення товарів та інших 

предметів в зонах митного контролю на територіях і приміщеннях підприємств, 

які зберігають такі товари, або поза робочим часом, встановленим для митниці, 

враховуючи, що перерва на обід в даній митній установі з 13.00 до 14.00. 

Заповнити графу 47 МД (курс долара США – 8,05 грн. за 1 дол. США 

 

Задача 2. Фірма ―Рейн-Тревелс‖ (Україна) на внутрішній митниці оформила 

ВМД на вивезення майна — залізничні вагони на фірму ―Три Р‖ (Білорусь) під 

зобов'язання про зворотне ввезення до 30 жовтня 2016 р. 25 жовтня 2016 р. вагони 

було ввезено на митну територію України, про що свідчать відмітки митниці на 

кордоні. При цьому внутрішня митниця повідомлена про це не була. Чи 

вбачаються ознаки порушення митних правил у діях фірми ―Рейн-Тревелс‖? Якщо 

так, то які наслідки мають бути для фірми ―Рейн-Тревелс‖?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.  

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 9. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Семінар з виконанням практичних та розрахункових задач 
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План заняття: 

 

1. Обговорення основних положень теми та питань самостійного 

вивчення: 

 

9.1. Код товару згідно з Українською класифікацією товарів 

зовнішньоекономічної діяльності 

9.2. Країна походження товару та її підтвердження 

9.3. Митна вартість товару та особливості її визначення  

9.4. Мито та інші митні платежі при переміщенні товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон 

 

2. Індивідуальне тестування. 

3. Практичні завдання. 

 

Задача 1. В Україну із Італії надійшли сорочки чоловічі. Відповідно 

зовнішньоторговельного контракту товар доставлявся на умовах EXW Мілан. 

Вартість одиниці товару 10 EUR. Загальна кількість одиниць в партії – 2000 шт. 

Додаткові умови додаються у таблиці. Курс евро складає 28 грн. за 1 EUR. 

Визначить фактурну та митну вартість товару. 

 
Витрати Питома вага, % 

Ціна товару на умовах поставки EXW  100,0 

Навантаження на транспортний засіб 0,2 

Доставка до основного перевізника 4,0 

Експортне мито 3,0 

Навантаження на основний транспорт 0,2 

Страхування перевезення 1,5 

Оплата основного транспорту 6,0 

Розвантаження 0,2 

Доставка від основного транспорту 2,0 

Розвантаження на складі підприємства 0,2 

 

Задача 2. З Китаю в Україну прибув вантаж — іграшки, що відповідно до 

товаросупровідних документів і поданої вантажної митної декларації був 

оформлений як іграшки пластмасові. Після сплати всіх платежів було здійснено 

переогляд вантажу, в ході якого з’ясувалося, що частина іграшок – м’які плюшеві. 

Чи вбачаються в даному випадку ознаки порушення митних правил? Які наслідки 

при цьому мають бути для декларанта? 

 

Задача 3. ТОВ «Квадрум» (Україна) спеціалізується на пошитті жіночого 

одягу. Для виготовлення жіночих літніх платтів ТОВ «Квадрум» закупило у 

виробничого підприємства «Линор» (Казахстан) партію бавовняних тканин. 

Частку готової продукції ТОВ «Квадрум» планує експортувати в Росію. Вкажіть 
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країну походження експортованої продукції. Назвіть критерії, що можуть 

використовуватися при цьому. 

 

Задача 4. Класифікуйте до рівня підкатегорії, тобто визначте код 

відповідно до УКТ ЗЕД товару ―Подарунковий набір‖ (набір містить пляшку 

горілки 40 об. %, місткістю 0,75 л та 3 скляних стаканів).   

 

 

Тема 10. Особливості нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

Семінар з виконанням розрахункових задач 

 

План заняття: 

 

1. Обговорення основних положень теми та питань самостійного 

вивчення: 

 

10.1. Заходи нетарифного регулювання переміщення товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення через через митний кордон 

10.2. Дозволи державних органів, необхідні при митному оформленні 

товарів і транспортних засобів комерційного призначення 

 

2. Індивідуальне тестування. 

3. Практичні завдання. 

 

Задача 1. На митну територію України на адресу приватного підприємства 

―Л.Д. Іванова‖ з Росії надійшов вантаж – ковбаса з печінки (код згідно з УКТ ЗЕД 

– 1601 00 10 00) у кількості 20 000 кг. Митна вартість товару становить 96 000 

грн. Ставка мита – 30 %, але не менше 1,2 EUR за 1 кг (курс євро – 28 грн за 1 

EUR). Необхідно визначити вид мита, яке застосовується в цьому разі та 

нарахувати ввізне мито у графі 47 МД. 

 

Задача 2.Вкажіть дії посадової особи митниці та наслідки для декларанта, 

якщо останній подає для митного оформлення олії документи, в яких відсутній 

фітосанітраний сертифікат. 

 

Задача 3. Суб’єктом ЗЕД України (юридичною особою) на митну територію 

України ввозиться товар – помідори свіжі насипом. Вкажіть, яким службам 

підконтрольний цей товар, та дайте перелік документів, які є підставою для 

пропуску цих товарів через митний кордон України 
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ЧАСТИНА 3.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ 

В УКРАЇНІ 

Тема 1. Теоретичні основи митної політики та митної справи України 

 

Форми контролю: усне опитування, індивідуальне тестування. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

1.1. Цілі і методи здійснення митної політики 

1.2. Специфіка та принципи митної політики  

1.3. Основні напрями митної політики 

 

3. Розв’яжіть тестові завдання. 

 

1. ВАЛЮТА УКРАЇНИ – ЦЕ: 

A. грошові знаки у вигляді банкнотів, монет та в інших формах, що 

перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України 

B. іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, монет, що перебувають в 

обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної 

держави 

C. акції, облігації, векселі, акредитиви, чеки, виражені у грошових одиницях 

або банківських металах 

D. банківські метали, доведені до найвищих проб відповідно до світових 

стандартів, у зливках і порошках, а також монети з дорогоцінних металів 

 

2. МИТНИЙ РЕЖИМ – ЦЕ: 

A. дії (процедури), які пов’язанні із закріпленням результатів митного 

контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний 

кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих 

товарів і транспортних засобів 

B. сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї 

компетенції з метою забезпечення додержання чинного законодавства 

C. сукупність норм, які залежно від заявленої мети переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого 

переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються 

D. встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України 

 

3. ВІДПОВІДНО ДО МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ДО ТОВАРІВ 

НАЛЕЖИТЬ: 

A. будь-яке рухоме майно 
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B. валютні цінності 

C. електрична, теплова та інші види енергії 

D. усе, перераховане вище 

 

4. МИТНИЙ РЕЖИМ, ВІДПОВІДНО ДО ЯКОГО ТОВАРИ ВВОЗЯТЬСЯ 

НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ДЛЯ ВІЛЬНОГО ОБІГУ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ 

СТРОКУ ЇХ ПЕРЕБУВАННЯ НА ЦІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА МОЖУТЬ 

ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ МИТНИХ ОБМЕЖЕНЬ – ЦЕ:  

A. імпорт 

B. реекспорт 

C. переробка на митній території України 

D. відмова на користь держави 

 

5. СТАТУС І ТЕРИТОРІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЗОНИ, А ТАКОЖ СТРОК, НА ЯКИЙ ВОНА СТВОРЮЄТЬСЯ, 

ВИЗНАЧАЄТЬСЯ: 

A. законом України від 13.10.92 №2673-ХІІ ―Про загальні засади 

створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон‖  

B. Верховною Радою України шляхом прийняття окремого закону для 

кожної спеціальної (вільної) зони  

C. законами України, постановами Кабінету Міністрів України, Указами 

Президента України  

D. указом Президента  

 

6. ЄДИНУ МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ СТАНОВЛЯТЬ: 

A. територія України, зайнята сушею, територіальним морем, повітряним 

простором, штучними островами, установами і спорудами, тобто територія в 

межах правового поля, з врахуванням якого митні органи, спеціалізовані митні 

установи та організації вирішують питання в сфері митної політики й митної 

справи  

B. територія України, що охоплюється сушею, повітряним простором, 

територіальним морем, внутрішніми водами, штучними островами, установами і 

спорудами у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється 

юрисдикція (право вирішувати правничі питання) її митних органів та митних 

органів суміжних держав  

C. територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні 

води і повітряний простір, а також штучні острови, установи і споруди, що 

створюється у виключній морській економічній зоні, на які поширюється 

виключна юрисдикція України  

D. територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні 

води і повітряний простір, а також штучні острови, установи і споруди, що 

створюється у виключній морській економічній зоні  

 

7. МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ – ЦЕ: 
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A. заява, встановленої форми про митний режим та мету переміщення 

товарів 

B. письмова заява встановленої форми, яка подається громадянином 

митному органу  

C. письмова заява встановленої форми, яка містить відомості щодо 

товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митний кордон України 

юридичними особами 

D. письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу і 

містить відомості щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через 

митний кордон України 

 

8. ДЕКЛАРАНТ — ЦЕ: 

A. громадянин, якому надано юридичною або фізичною особою право 

здійснювати декларування товарів та транспортних засобів, що переміщуються 

через митний кордон України  

B. юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і 

транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України  

C. юридична особа, яка має ліцензію на право здійснення декларування 

товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України  

D. представник підприємства, який декларує товари 

 

9. ЩО ВИЗНАЧАЄ МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ? 

A. засади організації та здійснення митної справи в Україні  

B. шляхи забезпечення захисту економічних інтересів України  

C. сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів через митний 

кордон України  

D. митне регулювання ЗЕД  

 

10. ЩО РОЗУМІЮТЬ ПІД ―ТОВАРАМИ‖ У МИТНОМУ КОДЕКСІ 

УКРАЇНИ: 

A. будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні та культурні цінності), 

всі види енергії, а також транспортні засоби, крім тих, що використовуються для 

перевезення товарів та пасажирів через митний кордон України  

B. будь-яка продукція, послуги, роботи, призначені для відчуження  

продукція, права інтелектуальної власності, інші немайнові права, 

предмети, що не можуть бути віднесені до особистих речей і призначені для 

відчуження 

 

4. Підготуйтеся до презентації доповіді, використовуючи мультимедійне 

візуальне супроводження, за темами: 

A. Сутність державної полiтики у сферi державної митної справи. 

B. Характеристика понять «митні інтереси України», «митна безпека 

України». 

C. Особливостi набрання чинностi Законів України та iнших 

нормативно-правових актів з питань державної митної справи. 
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D. Принципи здійснення державної митної справи при реалізації митної 

політики.  

E. Основні напрями митної політики.  

 

Література: 

 

1. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2001. – 248 c.  

2. Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Гребельник; 

М-во освіти і науки України. –  3-тє вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 472 с. 

3. Митне право України: навч. Посіб. / Ю. М. Дьомін [та ін.]; за ред. О. 

Х. Юлдашева. – К.: Центр учбової літератури, 2009 . – 232 с.  

4. Науменко В.  Мінімізація ризиків при митному оформленні Текст] : 

навч. посібник / В. Науменко. – К. : Август, 2003. – 222 с. 

5. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльості в 

Україні [Текст]:  монографія /  В.  П.  Науменко,  П.  В.  Пашко,. А. Руссков. – К. : 

Знання, 2004. – 403 с. (Митна справа в Україні). 

6. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльості в 

Україні [Текст]:  монографія /  В.  П.  Науменко,  П.  В.  Пашко, А. Руссков. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 394 с. (Митна справа в Україні). 

7. Організаційно-правові основи митної справи в Україні [Текст] / за ред. 

Є. В. Додіна, С. А. Кузнецова. – Одеса : Інко Сервіс, 1998. – Ч. 1. – 71 с.(Митні 

операції на морському і річковому транспорті). 

 

Тема 2. Митні органи як суб’єкти митної справи 

 

Форми контролю: усне опитування, понятійний диктант, індивідуальне 

тестування. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

2.1. Організаційна структура органів доходів і зборів 

2.2. Завдання та функції органів доходів і зборів 

2.3. Проходження служби в органах доходів і зборів 

2.4. Правовий захист працiвникiв митної служби 

 

3. Розв’яжіть тестові завдання. 

 

1. ДО ЗАВДАНЬ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ВІДНОСИТЬСЯ: 

A. захист економічних інтересів України 
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B. комплексний контроль сумісно з Національним банком України за 

валютними операціями 

C. створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та 

пасажиро-потоків через митний кордон країни 

D. усе, перераховане вище 

 

2. ФУНКЦІЯМИ МИТНО-ТАРИФНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Є: 

A. надання тарифних пільг і преференцій, внесення змін до 

номенклатури Митного тарифу України  

B. встановлення або заміна ставок мита  

C. розроблення та розгляд пропозицій щодо основних напрямів митно-

тарифної політики України, включаючи пропозиції про встановлення, скасування 

або зміну митних ставок, надання тарифних пільг і преференцій, а також про 

внесення змін до номенклатури Митного тарифу України  

D. встановлення ставок мита та розгляд пропозицій щодо визначення 

преференцій по Митному тарифу України  

 

3. ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ ЗДІЙСНЮЄ 

КОНТРОЛЬ: 

A. за товарами, що переміщуються між підприємствами на території 

України  

B. за товарами, що переміщуються юридичними та фізичними особами 

між митницями, структурними підрозділами однієї митниці  

C. за товарами, що переміщуються юридичними та фізичними особами 

через митний кордон України  

D. за товарами, що переміщуються між митницями  

 

4. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ОБОВ’ЯЗКІВ 

ДЕКЛАРАНТА? 

A. Здiйснити декларування товарiв i транспортних засобiв вiдповiдно до 

порядку, встановленого Митним кодексом України; на вимогу митного органу 

пред'явити товари i транспортні засоби для митного контролю i митного 

оформлення; надати митному органу передбачені законодавством документи i 

вiдомостi, необхiднi для виконання митних процедур  

B. Здiйснити митне оформлення товарiв i транспортних засобiв; 

надіслати до Держмитслужби України електронну копію декларації; сплатити 

податки i збори  

C. Здiйснити декларування товарiв i транспортних засобiв вiдповiдно до 

порядку, встановленого Митним кодексом України; на вимогу митного органу 

пред'явити товари i транспортнi засоби для митного контролю i митного 

оформлення; надати митному органу передбаченi законодавством документи i 

вiдомостi, необхiднi для виконання митних процедур; сплатити податки i збори  

D. Забезпечити зберігання товарів під митним контролем вiдповiдно до 

порядку, встановленого Митним кодексом України; надати митному органу 
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передбаченi законодавством документи i вiдомостi, необхiднi для виконання 

митних процедур; сплатити податки i збори  

 

5. ДО ЗАВДАНЬ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ВІДНОСИТЬСЯ: 

A. захист економічних інтересів України 

B. комплексний контроль сумісно з Національним банком України за 

валютними операціями 

C. створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та 

пасажиро-потоків через митний кордон країни 

D. захист економічних інтересів України, комплексний контроль сумісно 

з Національним банком України за валютними операціями, створення 

сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиро-потоків через 

митний кордон країни 

 

6. ВИДИ ВІДОМОСТЕЙ:  

A. оперативні;  

B. технічні;  

C. статистичні; 

D. оперативні; технічні; статистичні; 

 

7. ПІД ЧАС ОФОРМЛЕННІ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПОСАДОВІ ОСОБИ 

МИТНИХ ОРГАНІВ МАЮТЬ ПРАВО: 

A. заповнювати вантажно-митну декларацію 

B. змінювати відомості, зазначені у вантажно-митній декларації 

C. вносити до вантажно-митної декларації відомості, що належать до 

компетенції митн6их органів 

D. всі відповіді є вірними 

 

8. ВИПРАВЛЕННЯ У ВАНТАЖНІЙ МИТНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ РОБЛЯТЬСЯ 

СПІВРОБІТНИКАМИ МИТНИЦІ У ТАКИЙ СПОСІБ: 

A. закресленням невірного і написом правильних даних із датою і 

особистим підписом 

B. написом на зворотному боці вантажної митної декларації 

«виправленому з (такого-то) на (таке-то) вірити» і відтиском особистої номерної 

печатки 

C. закресленням невірного і написом правильних даних і відтиском 

особистої номерної печатки 

D. із використанням коректору, написом правильних даних і особистого 

підпису 

 

9. УНІФІКОВАНИМ ДОКУМЕНТОМ, ЯКИЙ МІСТИТЬ НЕОБХІДНІ ДАНІ 

ПРО ТОВАРИ ТА ІНШІ ПРЕДМЕТИ, ЯКІ ПЕРЕМІЩАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ 

КОРДОН УКРАЇНИ В РАМКАХ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ, Є: 

A. ліцензія 
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B. митна декларація 

C. сертифікат походження 

D. договір купівлі-продажу 

 

Література: 

 

1. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року № 

4495-VІ. 

2. Постанова ВР України від 28.02.14 № 838-VII "Про вдосконалення 

діяльності органів доходів і зборів"  

3. Постанова КМ України від 06.08.2014 №311 "Про утворення 

територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"  

4. Постанова КМ України від 21.05.2014 №236 "Про Державну 

фіскальну службу України"  

5. Постанова КМ України від 21.05.2014 р. №160 "Про утворення 

Державної фіскальної служби"  

6. Додін Є.В. Повноваження митних органів у протидії митній 

злочинності// Митна безпека. – 2010. - № 1. Серія Право. – С. 61-69 

7. http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mitni-plateji/-офіційний портал 

Державної фіскальної служби України. 

 

 

Тема 3. Посередницька діяльність в галузі митної справи 

 

Форми контролю: усне опитування, індивідуальне тестування, практичні 

завдання. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

3.1. Уповноважений економічний оператор в митній справі 

3.2. Посередницька діяльність митного брокера 

3.3. Посередницька діяльність митного перевізника 

3.4. Функціонування митних складів 

3.5. Функціонування магазинів безмитної торгівлі 

3.6. Функціонування вантажних митних комплексів, терміналів 

 

3. Розв’яжіть тестові завдання. 

 

1. ПІДСТАВАМИ, ЗА ЯКИМИ МИТНИЙ ОРГАН МОЖЕ ВІДМОВИТИ У 

ПРИЙНЯТТІ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ, Є ТЕ, ЩО: 

http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mitni-plateji/-офіційний
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A. митна декларація не містить усіх відомостей або подана без 

документів, передбачених законодавством 

B. електронна митна декларація не містить встановлених законодавством 

обов'язкових реквізитів 

C. митну декларацію подано з порушенням вимог, встановлених Митним 

Кодексом 

 

2. РЕЗИДЕНТИ – ЦЕ: 

A. громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном 

B. громадяни іншої держави, які тимчасово перебувають на Україні 

C. юридичні особи, які здійснюють свою діяльність відповідно до 

законодавства іноземної держави, але створені з участю суб’єктів 

підприємницької діяльності України 

D. розташовані на території України дипломатичні представництва, 

консульські установи, філії міжнародних організацій 

 

3. ІНДИКАТОРИ РИЗИКУ – ЦЕ: 

A. визначені критерії із заданими наперед параметрами, відхилення від 

яких дозволяє здійснювати вибір об’єкта контролю; 

B. систематичне визначення ймовірності виникнення ризику і наслідків 

порушень законодавства України з питань митної справи у разі його виявлення; 

C. сукупність відомостей про сферу ризику, індикаторів ризику; 

D. визначені критерії із заданими наперед параметрами, відхилення від 

яких дозволяє здійснювати вибір об’єкта контролю; систематичне визначення 

ймовірності виникнення ризику і наслідків порушень законодавства України з 

питань митної справи у разі його виявлення; сукупність відомостей про сферу 

ризику, індикаторів ризику; 

 

4. НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДО СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АБО ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЇХ ФІЛІЙ, ВІДДІЛЕНЬ, 

ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОСТІЙНІ 

ПРЕДСТАВНИЦТВА НЕРЕЗИДЕНТІВ, СТВОРЕНИХ ЗА УЧАСТЮ 

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ТА ЧАСУ ЇХ 

ВНЕСЕННЯ, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ: 

A. режим найбільшого сприяння  

B. пільговий режим валютного законодавства та справляння податків, 

зборів (обов’язкових) платежів  

C. національний режим валютного регулювання та справляння податків, 

зборів (обов’язкових платежів), встановлених законами України для підприємств, 

створених без участі іноземних інвестицій 

D. преференційний режим  

 

5. СУБ'ЄКТАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ 

ПРАВИЛ МОЖУТЬ БУТИ: 
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A. громадяни, які на момент вчинення правопорушення 

чотирнадцятирічного віку, а також посадові особи підприємств  

B. громадяни, які на момент вчинення правопорушення досягли 

шістнадцятирічного віку, а також посадові особи підприємств  

C. громадяни, які на момент вчинення правопорушення досягли 

вісімнадцятирічного віку, а також громадяни, які здійснюють підприємницьку 

діяльність без створення юридичної особи  

D. громадяни України та іноземні громадяни, які постійно проживають 

на Україні  

 

6. УПОВНОВАЖЕНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ОПЕРАТОРУ, ЯКОМУ 

ВИДАНО СЕРТИФІКАТ ЩОДО НАДІЙНОСТІ І БЕЗПЕКИ, МОЖУТЬ БУТИ 

НАДАНІ СПРОЩЕННЯ У ВИГЛЯДІ: 

A. зменшення обсягу відомостей, які необхідно надати митному органу 

до прибуття на митну територію України та/або вибуття за межі митної території 

України товарів, транспортних засобів комерційного призначення  

B. відправки товарів з приміщень, відкритих та критих майданчиків 

уповноваженого оператора економічної діяльності без пред'явлення їх митному 

органу відправлення  

C. зняття митного забезпечення без отримання дозволу митниці  

D. зменшення обсягу відомостей, які необхідно надати митному органу до 

прибуття на митну територію України та/або вибуття за межі митної території 

України товарів, транспортних засобів комерційного призначення, відправки 

товарів з приміщень, відкритих та критих майданчиків уповноваженого оператора 

економічної діяльності без пред'явлення їх митному органу відправлення, зняття 

митного забезпечення без отримання дозволу митниці 

 

Література: 

 

1. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року № 

4495-VІ. 

2. Постанова ВР України від 28.02.14 № 838-VII "Про вдосконалення 

діяльності органів доходів і зборів"  

3. Постанова КМ України від 06.08.2014 №311 "Про утворення 

територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"  

4. Постанова КМ України від 21.05.2014 №236 "Про Державну 

фіскальну службу України"  

5. Постанова КМ України від 21.05.2014 р. №160 "Про утворення 

Державної фіскальної служби"  

6. Додін Є.В. Повноваження митних органів у протидії митній 

злочинності// Митна безпека. – 2010. - № 1. Серія Право. – С. 61-69 
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Тема 4. Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митній 

справі 

 

Форми контролю: усне опитування, індивідуальне тестування 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

4.1. Інформаційні ресурси органів доходів і зборів 

4.2. Використання сучасних інформаційних технологій в організації митної 

справи 

4.3. Електронна митниця 

 

3. Розв’яжіть тестові завдання. 

 

1. УНІФІКОВАНИМ ДОКУМЕНТОМ, ЯКИЙ МІСТИТЬ НЕОБХІДНІ ДАНІ 

ПРО ТОВАРИ ТА ІНШІ ПРЕДМЕТИ, ЯКІ ПЕРЕМІЩАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ 

КОРДОН УКРАЇНИ В РАМКАХ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ, Є: 

A. ліцензія 

B. митна декларація 

C. сертифікат походження 

D. договір купівлі-продажу 

 

2. МОВОЮ, ЯКОЮ ЗАПОВНЮЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ, ЩО 

ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО 

ОФОРМЛЕННЯ, Є: 

A. виключно українська 

B. будь-яка офіційна мова митних союзів, членом яких є Україна 

C. офіційна мова країни, громадянином якої є особа, яка їх заповнює 

D. не принципове питання 

 

3. ОСНОВОЮ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТОВАРНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУЛА: 

A. Брюссельська митна номенклатура 

B. Номенклатура Ради митного співробітництва 

C. Гармонізована система опису і кодування товарів 

D. Міжнародна стандартна класифікація ООН 

 

4. ТОВАРНА НОМЕНКЛАТУРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ: 

A. у процесі верифікації міжнародних сертифікатів 
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B. у процесі визначення митної вартості товарів, що переміщуються 

через митний кордон України 

C. у процесі вибору умов INCOTERMS 

D. у процесі визначення режиму оподаткування експортно-імпортних 

операцій 

 

5. ДЛЯ ПОБУДОВИ ТОВАРНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ: 

A. ієрархічний метод класифікації 

B. фасетний метод класифікації 

C. метод структурного розподілу товарних угрупувань 

D. комбінований метод 

 

6. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ МИТНИМ ОРГАНАМ ДЛЯ 

РОЗМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА СКЛАДІ 

ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ, – ЦЕ: 

A. інвойс 

B. CMR 

C. товарно-транспортна накладна 

D. інвойс, CMR, товарно-транспортна накладна 

 

7. ГРАФА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ, В ЯКІЙ ПРОВОДИТЬСЯ 

НАРАХУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ, – ЦЕ: 

A. графа 4 

B. графа 47 

C. графа 49 

D. графа С 

 

8. У ПЕРШІЙ КОЛОНЦІ ГРАФИ 47 ВАНТАЖНОЇ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 

ВКАЗУЮТЬ: 

A. суму митних зборів, що підлягають сплаті 

B. встановлений розмір ставки згідно з переліком ставок митних зборів 

C. вид митного збору згідно з класифікатором видів митних зборів 

D. загальну митна вартість товарів 

 

4. Підготуйтеся до презентації доповіді, використовуючи мультимедійне 

візуальне супроводження, за темами: 

a) складові відомчої iнформацiйно-телекомунiкацiйної інфраструктури.  

b) об'єкти митної статистики та статистики зовнішньоекономічних 

зв’язків.  

c) використання сучасних інформаційних технологій в організації митної 

справи.  

d) сутність та процедура електронного декларування.  

 

Література: 
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1. Основи митної справи в Україні [Текст] : навч. посібник / за ред. П. В. 

Пашка. – К. : Знання, 2004. – 732 с. (Митна справа в Україні). 

2. Основи митної справи [Текст] : навч. посібник / Держмитслужба 

України ; за заг. ред. Ю. П. Соловкова, П. В. Пашка. – Х. : РА-Каравела, 2000. – 

320 с. 

3. Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа: 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 . 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 

 

Тема 5. Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення 

 

Форми контролю: усне опитування, індивідуальне тестування, практичні 

завдання. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

 

2. Самостійно опрацюйтн питання: 

5.1. Здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів 

комерційного призначення при переміщенні їх через митний кордон України 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та фізичними особами 

5.2. Митне оформлення товарів і транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через митний кордон 

3. Розв’яжіть тестові завдання. 

 

1. ЯКОМУ МИТНОМУ РЕЖИМУ ВІДПОВІДАЮТЬ НАСТУПНІ УМОВИ: 

ТОВАРИ ПОХОДЯТЬ З МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ; ВВОЗЯТЬСЯ НА 

МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЧЕРЕЗ ОДИН РІК ПІСЛЯ ЇХ 

ВИВЕЗЕННЯ У ТОМУ Ж СТАНІ, ЩО І НА МОМЕНТ ВИВЕЗЕННЯ, КРІМ 

ЗМІН ВНАСЛІДОК ПРИРОДНОГО ЗНОШЕННЯ АБО ВТРАТ ЗА 

НОРМАЛЬНИХ УМОВ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ, НЕ 

ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ 

ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ІНШИХ ВИПАДКІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ 

КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ?  

A. експорт  

B. реімпорт  

C. спеціальна митна зона  

D. транзит 

 

2. У РАЗІ РЕІМПОРТУ ТОВАРІВ СУМИ ВИВІЗНОГО (ЕКСПОРТНОГО) 

МИТА, СПЛАЧЕНІ ПРИ ЇХ ЕКСПОРТІ, ПОВЕРТАЮТЬСЯ ВЛАСНИКОМ ЦИХ 

ТОВАРІВ: 

A. у повному обсязі 

B. у розмірі 50% від сплачених сум 

C. у розмірі ввізного мита на ці товари 

D. не повертається 

 

3. СПЕЦІАЛЬНА (ВІЛЬНА) ЕКОНОМІЧНА ЗОНА ЯВЛЯЄ СОБОЮ: 
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A. частину території України, на якій запроваджений режим спеціальної 

митної зони  

B. частину території України, на якій встановлюються і діють 

спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії 

законодавства України  

C. вільні митні зони і порти, експортні, транзитні зони, технологічні 

парки, технополіси, комплексні виробничі зони  

D. огороджену частину приміщення або території 

 

4. ПРОПУСК ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ 

КОРДОН УКРАЇНИ — ЦЕ: 

A. перетин транспортними засобами митного кордону  

B. переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон 

України громадянами та юридичними особами  

C. дозвіл митниці на переміщення товарів та транспортних засобів через 

митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення після 

проведення митних процедур  

D. дозвіл митниці на вивезення товарів та транспортних засобів за межі 

України, ввезення в Україну або транзит через територію України 

 

5. ФОРМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ: 

A. фактичне знаходження товарів у зоні митного контролю  

B. перевірка документів та відомостей, наданих митному органу 

юридичними та фізичними особами  

C. митний огляд товарів та транспортних засобів і особистий огляд 

громадян  

D. перевірка документів, необхідних для контролю, митний огляд та 

облік товарів і транспортних засобів, усне опитування громадян, перевірка 

системи звітності, огляд місць, де перебувають товари та транспортні засоби під 

митним контролем, та інші форми, передбачені законодавством України з питань 

митної справи 

 

6. МЕТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ: 

A. метою митного оформлення є засвідчення результатів митного 

контролю, статистичний облік ввезення, вивезення та транзиту через територію 

України товарів та транспортних засобів 

B. метою митного оформлення є пропуск через митний кордон України 

товарів і транспортних засобів відповідно до заявленого митного режиму  

C. метою митного оформлення є забезпечення здійснення митного 

контролю  

D. випуск товарів у вільний обіг на території України  

 

7. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ, ЯКІ ВИВОЗЯТЬСЯ ЗА МЕЖІ 

МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ, МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ: 
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A. у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких 

встановлено Кабінетом Міністрів України 

B. у будь-якому митному органі на всій митній території України 

C. у митному органі за місцем постійної реєстрації громадянина 

D. у пункті пропуску через державний кордон України, що найближче 

розташований до місця постійної реєстрації громадянина 

 

8. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО 

ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ У РЕЖИМІ ТРАНЗИТУ, 

ЗДІЙСНЮЄ: 

A. Державна фіскальна служба України 

B. митний орган за місцем ввезення цих товарів і транспортних засобів 

на митну територію України 

C. уповноважений декларантом економічний оператор 

D. перевізник товару 

 

9. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ - ЦЕ: 

A. сукупність норм, встановлених законами України з питань митної 

справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних 

засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та 

обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються 

B. операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням 

товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного 

оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням 

передбачених законом податків і зборів 

C. сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах 

своїх повноважень з метою забезпечення додержання Митного Кодексу, законів 

та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, 

міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку 

D. виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із 

закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що 

переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для 

подальшого використання цих товарів і транспортних засобів 

 

10. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРІВ ЗДІЙСНЮЮТЬ: 

A. уповноваженні представники власника товарів 

B. уповноважені економічні оператори 

C. посадові особи митних органів 

D. уповноваженні представники виробника товарів 

 

11. ФОРМУ І ОБСЯГ МИТНОГО КОНТРОЛЮ, ЯКІ Є ДОСТАТНІМИ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 

МИТНОЇ СПРАВИ, ВИЗНАЧАЄ: 

A. Президент України 

B. Кабінет Міністрів України 
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C. Державна фіскальна  служба України 

D. інспектор митного органу самостійно 

 

12. У МИТНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ «ЗОНА МИТНОГО 

КОНТРОЛЮ» ВЖИВАЄТЬСЯ У ЗНАЧЕННІ: 

A. пункт пропуску на державному кордоні 

B. територія пункту пропуску на державному кордоні, в межах якої 

здійснюється митний та прикордонний контроль 

C. місце, визначене митними органами на митній території України, в 

межах якого митні органи здійснюють митні формальності 

встановлення особливого режиму контролю, пов'язаного зі здійсненням 

митних процедур 
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8. Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Гребельник; 

М-во освіти і науки України. –  3-тє вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 472 с. 

 

 

Тема 6. Порядок переміщення товарів і транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон 

 

Форми контролю: усне опитування, індивідуальне тестування, практичні 

завдання. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

 

2. Самостійно опрацюйте питання: 
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6.1. Принципи та порядок переміщення товарів і транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон  

6.2. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів  

6.3. Пропуск товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами 

 

3. Розв’яжіть тестові завдання. 

 

1. ЩО РОЗУМІЮТЬ ПІД ―ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ‖ У 

МИТНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ: 

A. транспортні засоби - це пристрої призначені для перевезення людей, 

вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів  

B. транспортні засоби - будь-які засоби авіаційного, водного, 

залізничного, автомобільного транспорту, що використовуються виключно для 

перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України  

C. транспортні засоби - будь-які види транспортних засобів, що 

перетинають митний кордон України  

транспортні засоби – автомобілі, автобуси, інші механічні 

 

2. ЗАСОБИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ: 

A. повітряний, водний, автомобільний, залізничний  

B. авіаційний, водний, автомобільний, залізничний, трубопровідний, а 

також лініями електропередачі 

C. повітряний, морський, річковий, автомобільний, залізничний, 

трубопровідний, поштовий та комп’ютерний  

D. залізничний, автомобільний, повітряний  

 

3. СПОСОБИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ: 

A. вантажні, багажні, поштові відправлення  

B. вантажні, міжнародні поштові та міжнародні експрес - відправлення, 

супроводжуваний та несупроводжуваний багаж та ручна поклажа 

C. вантажні, багажні, поштові відправлення та дипломатична пошта  

D. дипломатична пошта, ручна поклажа  

 

4. ПРОПУСК ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ 

КОРДОН УКРАЇНИ - ЦЕ: 

A. сукупність норм, встановлених законами України з питань митної 

справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних 

засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення  

B. дозвіл митного органу на вільне використання  

C. виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із 

закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів  

D. дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів 

через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення 

після проведення митних процедур  
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5. СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ РЕОРГАНІЗОВУЄТЬСЯ 

ТА ЛІКВІДОВУЄТЬСЯ УТВОРЮЄТЬСЯ: 

A. Кабінетом Міністрів України 

B. Президентом України 

C. Прем'єр-міністром України 

D. Департаментом фіскальної служби 

 

6. МІСЦЕ, ВИЗНАЧЕНЕ МИТНИМИ ОРГАНАМИ В ПУНКТАХ 

ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ, В МЕЖАХ ЯКОГО МИТНІ 

ОРГАНИ ЗДІЙСНЮЮТЬ МИТНІ ПРОЦЕДУРИ – ЦЕ: 

A. митна територія України 

B. зона митного контролю 

C. вільна економічна зона 

D. нейтральна територія 

 

7. УМОВАМИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТА 

УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА, Є: 

A. здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше трьох 

років до дня звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого 

оператора економічної діяльності 

B. відсутність на день звернення до митниці суми непогашеного 

грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної перевірки. 

C. відсутність на день звернення до митниці заборгованості відповідно 

до податкового законодавства 

D. здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше трьох 

років до дня звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого 

оператора економічної діяльності, відсутність на день звернення до митниці суми 

непогашеного грошового зобов'язання, визначеного за результатами 

документальної перевірки, відсутність на день звернення до митниці 

заборгованості відповідно до податкового законодавства. 

 

8. ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА МИТНУ 

ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ВИВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

ЗА МЕЖІ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ - ЦЕ: 

A. сукупність дій, пов'язаних із їх переміщенням  

B. сукупність норм, встановлених законами України з питань митної 

справи 

C. операції, пов'язані із здійсненням митного контролю  

D. операції щодо переробки товару  

 

9. ДО ЯКИХ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ТОВАРІВ МОЖЛИВО ЗАСТОСУВАТИ 

МИТНИЙ РЕЖИМ ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ)? 

A. матеріали для туризму  

B. закуплені за межами  
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C. ввозяться за договорами міни  

переміщуються за договором консигнації 

 

10. ВІДПОВІДНО ДО МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ 

«ПРОПУСК ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ 

КОРДОН УКРАЇНИ» – ЦЕ: 

A. дозвіл митниці на ввезення товарів у зону митного контролю для 

проведення митних процедур 

B. переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон 

України громадянами та юридичними особами 

C. надання митним органом відповідній особі дозволу на переміщення 

товарів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого 

переміщення 

D. дозвіл митниці на вивезення товарів та транспортних засобів за межі 

України, ввезення товарів в Україну або транзит через територію України 

 

Література: 

 

1. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року № 

4495-VІ. 

2. Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа: 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. 

3. Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного 

контролю. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с. 

4. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2001. – 248 c.  

5. Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Гребельник; 

М-во освіти і науки України. –  3-тє вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 472 с. 

6. Митне право України: навч. Посіб. / Ю. М. Дьомін [та ін.]; за ред. О. 

Х. Юлдашева. – К.: Центр учбової літератури, 2009 . – 232 с.  

7. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльості в 

Україні [Текст]:  монографія /  В.  П.  Науменко,  П.  В.  Пашко,. А. Руссков. – К. : 

Знання, 2004. – 403 с. (Митна справа в Україні). 

8. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльості в 

Україні [Текст]:  монографія /  В.  П.  Науменко,  П.  В.  Пашко, А. Руссков. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 394 с. (Митна справа в Україні). 

9. Основи митної справи в Україні [Текст] : навч. посібник / за ред. П. В. 

Пашка. – К. : Знання, 2004. – 732 с. (Митна справа в Україні). 

10. Основи митної справи [Текст] : навч. посібник / Держмитслужба 

України ; за заг. ред. Ю. П. Соловкова, П. В. Пашка. – Х. : РА-Каравела, 2000. – 

320 с. 

 

Тема 7. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон 

різними видами транспорту 
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Форми контролю: усне опитування, індивідуальне тестування, практичні 

завдання. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

7.1. Особливості митних формальностей на різних видах транспорту 

7.2 . Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних 

поштових та експрес-відправленнях 

 

3. Розв’яжіть тестові завдання. 

 

1. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ВВЕЗЕННІ НА МИТНУ 

ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО МИТНОГО РЕЖИМУ «МИТНИЙ 

СКЛАД» СКЛАДАЄ: 

A. 2 роки  

B. 3 роки  

C. 1,5 роки  

D. 2,5 роки  

 

2. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ, ЩО ВВЕЗЕННІ НА 

МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО МИТНОГО РЕЖИМУ 

«МИТНИЙ СКЛАД» СКЛАДАЄ: 

A. 2  

B. 3 місяці  

C. 6 місяців  

D. 9 місяців  

 

3. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ НА МЛС, ЩО ВИВОЗЯТЬСЯ ЗА 

МЕЖІ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ З ДАТИ РОЗМІЩЕННЯ У РЕЖИМ «МИТНИЙ 

СКЛАД»: 

A. 4 місяці  

B. 9  

C. 1 місяць  

D. 3 місяці  

 

4. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО 

ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ У РЕЖИМІ ТРАНЗИТУ, 

ЗДІЙСНЮЄ: 

A. Державна фіскальна служба України 

B. митний орган за місцем ввезення цих товарів і транспортних засобів 

на митну територію України 

C. уповноважений декларантом економічний оператор 
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D. перевізник товару 

 

5. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ, ЯКІ ВИВОЗЯТЬСЯ ЗА МЕЖІ 

МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ, МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ: 

A. у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких 

встановлено Кабінетом Міністрів України 

B. у будь-якому митному органі на всій митній території України 

C. у митному органі за місцем постійної реєстрації громадянина 

D. у пункті пропуску через державний кордон України, що найближче 

розташований до місця постійної реєстрації громадянина 

 

6. У МИТНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ «ЗОНА МИТНОГО 

КОНТРОЛЮ» ВЖИВАЄТЬСЯ У ЗНАЧЕННІ: 

A. пункт пропуску на державному кордоні 

B. територія пункту пропуску на державному кордоні, в межах якої 

здійснюється митний та прикордонний контроль 

C. місце, визначене митними органами на митній території України, в 

межах якого митні органи здійснюють митні формальності 

D. встановлення особливого режиму контролю, пов'язаного зі 

здійсненням митних процедур 

 

7. ПІДСТАВАМИ, ЗА ЯКИМИ МИТНИЙ ОРГАН МОЖЕ ВІДМОВИТИ У 

ПРИЙНЯТТІ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ, Є ТЕ, ЩО: 

A. митна декларація не містить усіх відомостей або подана без 

документів, передбачених законодавством 

B. електронна митна декларація не містить встановлених законодавством 

обов'язкових реквізитів 

C. митну декларацію подано з порушенням вимог, встановлених Митним 

Кодексом 

D. митна декларація не містить усіх відомостей або подана без 

документів, передбачених законодавством, електронна митна декларація не 

містить встановлених законодавством обов'язкових реквізитів, митну декларацію 

подано з порушенням вимог, встановлених Митним Кодексом 

 

8. МОВОЮ, ЯКОЮ ЗАПОВНЮЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ, ЩО 

ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО 

ОФОРМЛЕННЯ, Є: 

A. виключно українська 

B. будь-яка офіційна мова митних союзів, членом яких є Україна 

C. офіційна мова країни, громадянином якої є особа, яка їх заповнює 

D. не принципове питання 

 

9. У ВИПАДКУ, КОЛИ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

ТРАНЗИТНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ АБО ДІЇ 
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НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ НЕ ЗМІГ ПРИБУТИ ДО МИТНОГО ОРГАНУ 

ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕВІЗНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:   

A. вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та 

недопущення будь-якого їх використання 

B. терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, 

місцезнаходження товарів та транспортних засобів 

C. забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або 

доставку посадових осіб митного органу до місцезнаходження зазначених товарів 

D. зробите усе, зазначене вище 

 

10. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКИМИ 

ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ПАСАЖИРИ ТА/АБО ТОВАРИ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 

УКРАЇНИ: 

A. підлягають лише митному контролю 

B. підлягають митному контролю та митному оформленню 

C. підлягають лише митному оформленню 

D. не підлягають митному контролю та митному оформленню 

 

Література: 
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Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. 

3. Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного 

контролю. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с. 

4. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2001. – 248 c.  

5. Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Гребельник; 

М-во освіти і науки України. –  3-тє вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 472 с. 
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Х. Юлдашева. – К.: Центр учбової літератури, 2009 . – 232 с.  

7. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльості в 

Україні [Текст]:  монографія /  В.  П.  Науменко,  П.  В.  Пашко,. А. Руссков. – К. : 

Знання, 2004. – 403 с. (Митна справа в Україні). 

8. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльості в 

Україні [Текст]:  монографія /  В.  П.  Науменко,  П.  В.  Пашко, А. Руссков. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 394 с. (Митна справа в Україні). 

9. Основи митної справи [Текст] : навч. посібник / Держмитслужба 

України ; за заг. ред. Ю. П. Соловкова, П. В. Пашка. – Х. : РА-Каравела, 2000. – 

320 с. 
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Тема 8. Перевезення, зберігання та розпорядження товарами і 

транспортними засобами комерційного призначення, що перебувають під 

митним контролем 

 

Форми контролю: усне опитування, індивідуальне тестування, практичні 

завдання. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

8.1. Перевезення товарів і транспортних засобів комерційного призначення між 

митницями 

8.2. Міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП 

8.3. Розпорядження товарами і транспортними засобами комерційного 

призначення, що перебувають під митним контролем 

 

3. Розв’яжіть тестові завдання. 

 

1. ПРИ ВВЕЗЕННІ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ 

ВІД ОПОДАТКУВАННЯ: 

A. товари, вартістю до 200 євро, горілчані вироби-2л, вино-5л, пиво-10л, 

тютюнові вироби-200г  

B. товари, вартістю до 200 євро; горілчані вироби-1л, вино-2л; тютюнові 

вироби - загальною вагою не більше 250г  

C. товари, вартістю до 200 євро, горілчані вироби-1л, вино-2л, пиво-10л, 

тютюнові вироби-200г  

D. товари, вартістю до 200 євро, горілчані вироби-1л, вино-5л, пиво-10л, 

тютюнові вироби-250г  

 

2. ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ ПРАВО БЕЗПЕРЕШКОДНО ВВОЗИТИ 

ОСОБИСТІ РЕЧІ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ В РЕЖИМІ 

ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ ЗА УМОВИ: 

A. тільки за умови їх письмового декларування  

B. якщо вони були тимчасово вивезені  

C. на вимогу посадової особи митного органу  

D. їх усного або письмового декларування за бажанням власника таких 

речей  

 

3. ЗА НАПРЯМКОМ ПЕРЕМІЩЕННЯ Є ТАКІ ВИДИ МИТА: 

A. вивізне мито, сезонне  

B. ввізне мито, вивізне мито  

C. сезонне мито, особливі види мита  

D. антидемпінгове мито, компенсаційне мито, спеціальне мито  



   55 

 

 

4. В УКРАЇНІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ТАКІ СТАВКИ МИТА: 

A. пільгові, повні, преференційні  

B. адвалерні, специфічні  

C. преференційні, комбіновані  

D. адвалерні, комбіновані  

 

5. ВИДИ МИТА ЗА СПОСОБОМ НАРАХУВАННЯ, ЩО 

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: 

A. ввізне (імпортне), вивізне (експортне), транзитне 

B. спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне  

C. адвалерне, специфічне, комбіноване  

D. спеціальне, транзитне, антидемпінгове  

 

6. ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ ПРАВИЛ Є: 

A. протиправне умисне діяння, за яке Митним кодексом України та 

Кодексом України ―Про адміністративні правопорушення‖ накладається 

стягнення  

B. протиправне умисне діяння, за яке Митним кодексом України 

накладається стягнення  

C. протиправне умисне або з необережності діяння, за яке Митним 

кодексом України та Кодексом України ―Про адміністративні правопорушення‖ 

накладається стягнення  

D. протиправні, винні дії чи бездіяльність, що посягають на 

встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і ТЗ через 

митний кордон України, і за вчинення яких Митним кодексом України 

передбачається адміністративна відповідальність  

 

7. ЗА ВЧИНЕННЯ ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ МИТНИМ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ТАКІ СТЯГНЕННЯ ЯК: 

A. попередження, штраф, позбавлення права займатися певною  

B. штраф, конфіскація, виправні роботи  

C. попередження, штраф, конфіскація  

штраф, конфіскація 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ ЗБРОЇ, БОЙОВИХ 

ПРИПАСІВ ТА ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ: 

A. Митним кодексом України ст. 340  

B. Митним кодексом України ст. 352  

C. Кримінальним кодексом України ст. 201  

D. Кримінальним кодексом України ст. 305  

 

9. ОБ’ЄКТОМ ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ Є: 

A. суспільні відносини, яким завдається чи може бути завдана шкода  
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B. сукупність ознак, що характеризують зовнішній прояв суспільно-

небезпечної діяльності  

C. психічне ставлення до скоєного діяння  

D. фізична, осудна особа, що досягла віку з якого може наступати 

адміністративна відповідальність  

 

10. ПРЕДМЕТОМ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.305 

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Є: 

A. бойові припаси та вибухові  

B. наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори  

C. стратегічно важливі сировинні товари  

D. товари у великому розмірі  

 

11. КОНТРАБАНДОЮ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ 

РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ВВАЖАЄТЬСЯ ЇХ 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ: 

A. без попереднього повідомлення відповідного митного органу про 

ввезення зазначених речовин  

B. поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю  

C. при відмові сплачувати податки і збори  

D. без попереднього повідомлення відповідного митного органу про 

вивезення зазначених речовин 

 

Література: 

1. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року № 

4495-VІ. 

2. Гіжевський В.К., Світлак І.І., Скірський І.В. Митне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 204 с.  

3. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності [Текст] : підручник / О. П. Гребельник ; Міністерство освіти і науки 

України, АМСУ. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с. 

4. Додін Є.В. Митні операції на морському транспорті: Навчально-

методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2001. – 96 с.  

5. Додін Є.В., Федотов О.П. Сучасна система та структура митних 

органів України. Навчальний посібник. – Львів: Митна газета, 2007. – 168 с. 

6. Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа: 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. 

7. Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного 

контролю. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с. 

8. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2001. – 248 c.  

9. Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Гребельник; 

М-во освіти і науки України. –  3-тє вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 472 с. 

 



   57 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 .  

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 9. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

 

Форми контролю: усне опитування, індивідуальне тестування. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

 

9.1. Код товару згідно з Українською класифікацією товарів 

зовнішньоекономічної діяльності 

9.2. Країна походження товару та її підтвердження 

9.3. Митна вартість товару та особливості її визначення  

9.4. Мито та інші митні платежі при переміщенні товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон 

 

3. Розв’яжіть тестові завдання. 

 

1. ЩО ВКЛЮЧАЄ ПОНЯТТЯ МИТНИЙ РЕЖИМ? 

A. сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї 

компетенції з метою забезпечення додержання норм законодавчих та нормативно-

правових актів з питань митної справи  

B. сукупність норм, встановлених законами України з питань митної 

справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних 

засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та 

обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються 

C. операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням 

товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного 

оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням 

передбачених законом податків і зборів  

D. митний контроль щодо товарів  

 

2. МИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - ЦЕ: 

A. металеві та пластикові пломби, пристосування для їх використання, 

печатки, мітки, голографічні та інші засоби, необхідні митним органам для 

ідентифікації ототожнювання по фактах здійснення митного оформлення  

B. одноразові номерні запірнопломбувальні пристрої, печатки, штампи, 

голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними 

органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та 

митного оформлення  
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C. митний контроль щодо товарів  

D. порядок митного  

 

3. МИТНІ ПРОЦЕДУРИ – ЦЕ: 

A. сукупність норм, встановлених законами України з питань митної 

справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних 

засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення  

B. сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї 

компетенції з метою забезпечення додержання норм законодавчих та нормативно-

правових актів з питань митної справи  

C. операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням 

товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного 

оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням 

передбачених законом податків і зборів 

D. порядок здійснення митного контролю  

 

4. ПЕРШІ ДВІ ЦИФРИ КОДУ – ЦЕ: 

A. розділ 

B. товарна група 

C. товарна позиція 

D. товарна категорія 

 

5. УКРАЇНСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СКЛАДАЄТЬСЯ З: 

A. 10 розділів та 99 груп 

B. 21 розділ та 97 груп 

C. 99 розділів та 99 груп 

D. 101 розділ та 1100 груп 

 

6. В УКРАЇНСЬКІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДІЛИ ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ: 

A. римською цифрою 

B. арабською цифрою 

C. літерним позначенням 

D. символьним позначенням 

 

7. В УКРАЇНСЬКІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНА ПОЗИЦІЯ 

ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ: 

A. римською цифрою 

B. арабською цифрою 

C. літерним позначенням 

D. дефісом 
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8. ЯКОЮ КІЛЬКІСТЮ ЦИФР ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ТОВАРНА КАТЕГОРІЯ 

ЗГІДНО УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

A. 4 

B. 6 

C. 8 

D. 1 

 

Література: 

 

1. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року № 

4495-VІ. 

2. Гіжевський В.К., Світлак І.І., Скірський І.В. Митне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 204 с.  

3. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності [Текст] : підручник / О. П. Гребельник ; Міністерство освіти і науки 

України, АМСУ. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с. 

4. Додін Є.В. Митні операції на морському транспорті: Навчально-

методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2001. – 96 с.  

5. Додін Є.В., Федотов О.П. Сучасна система та структура митних 

органів України. Навчальний посібник. – Львів: Митна газета, 2007. – 168 с. 

6. Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа: 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. 

7. Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного 

контролю. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с. 

8. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2001. – 248 c.  

9. Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Гребельник; 

М-во освіти і науки України. –  3-тє вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 472 с. 

 

 

Тема 10. Особливості нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

Форми контролю: усне опитування, індивідуальне тестування, практичні 

завдання. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

10.1. Заходи нетарифного регулювання переміщення товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон 
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10.2. Дозволи державних органів, необхідні при митному оформленні 

товарів і транспортних засобів комерційного призначення 

 

3. Розв’яжіть тестові завдання. 

 

1. МИТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ПРОВОДИТЬСЯ ЗА 

НАЯВНОСТІ ДОСТАТНІХ ПІДСТАВ ВВАЖАТИ, ЩО НА ЙОГО ТЕРИТОРІЇ В 

ПРИМІЩЕННІ, АБО ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБІ ЗНАХОДЯТЬСЯ: 

A. товари - безпосередні предмети порушення митних правил, 

транспортні засоби, що використовуються для переміщення таких предметів, або 

документи, необхідні для розгляду справи  

B. транспортні засоби, які за умовами їх експлуатації перетинають 

митний кордон  

C. супровідна документація, а також документи на транспортні засоби не 

проводиться  

D. на території України, що охоплюється сушею 

 

2. ЯКУ ЮРИДИЧНУ СИЛУ МАЮТЬ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ДОГОВОРІВ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНИ, ЯКІ ВІДПОВІДНИМ ЧИНОМ 

РАТИФІКОВАНІ В УКРАЇНІ? 

A. Застосовуються правила міжнародного договору, затверджені 

постановами Кабінету Міністрів України  

B. Застосовуються правила, затверджені Президентом України  

C. Застосовуються правила, затверджені наказами Держмитслужби 

України  

D. Якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що 

містяться у законодавчих актах України, то застосовуються правила 

міжнародного договору  

 

3. НЕДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ – ЦЕ: 

A. незаявлення відомостей про товари, що підлягають декларуванню у 

разі переміщення через митний кордон України  

B. незаявлення за встановленою формою точних відомостей (наявність, 

найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби, що 

підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон 

України  

C. порушення порядку заповнення митної декларації на товари та 

транспортні засоби  

D. переміщення товарів і транспортних засобів поза митним контролем  

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯКОГО МИТНОГО РЕЖИМУ НАВЕДЕНО 

НИЖЧЕ: МИТНИЙ РЕЖИМ, ВІДПОВІДНО ДО ЯКОГО ТОВАРИ ВВОЗЯТЬСЯ 

НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ДЛЯ ВІЛЬНОГО ОБІГУ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ 

СТРОКУ ЇХ ПЕРЕБУВАННЯ НА ЦІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА МОЖУТЬ 

ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ МИТНИХ ОБМЕЖЕНЬ: 
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A. імпорту  

B. реімпорту  

C. тимчасового ввезення  

D. магазин безмитної торгівлі  

 

5. ВИКОНАННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ 

ВИПУСКУ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ – ЦЕ: 

A. митна декларація 

B. митне очищення 

C. митний контроль 

D. всі відповіді є вірними 

 

6. ДО СПОСОБУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ: 

A. вантажні відправлення 

B. несупроводжуваний багаж 

C. супроводжуваний багаж 

D. пасажирські відправлення 

 

7. ЗА ЯКИХ УМОВ МОЖЛИВЕ ВИВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗА МЕЖІ 

ТЕРИТОРІЇ ПРИКОРДОННИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ? 

A.  після проведення досліджень; 

B.  при наявності карантинного дозволу; 

C.  при наявності карантинного дозволу і карантинного сертифіката; 

D.  при наявності карантинного сертифіката. 

 

8. МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ТОВАРІВ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ 

ЗАДЕКЛАРОВАНІ В ОДНІЙ МИТНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ, СТАНОВИТЬ: 

A. 1  

B. 33  

C. 100  

D. кількість товарів не обмежується 
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Навчальне видання 

 

Скляр Надія Михайлівна, к.е.н. 

Бондарчук Марія Євгенівна, асистент 

 

 

Кафедра підприємництва і торгівлі 

 

 

 

 

 

 

 
 

МИТНА СПРАВА 

 

Методичні рекомендації для вивчення дисципліни  
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