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Вступ 

 

Останнім часом Україна цілеспрямовано реалізує стратегічний курс на 

інтеграцію з Європейським Союзом, забезпечення входження України у 

європейський політичний, економічний і правовий простір. Тому митна справа 

стає регулятором і засобом формування нових економічних відносин та 

зв’язків.  

Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон 

України – це відносини, що складаються в системі зовнішньоекономічних 

відносин, при перетинанні пасажирами кордону і є важливою ланкою в 

міжнародному співробітництві на регіональному та національному рівнях. 

Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України 

складається з митної політики, міжнародних правил, порядку та умов 

переміщення через митний кордон фізичних осіб, переміщення ними товарних, 

транспортних, фінансових та інформаційних предметів, а також із 

загальноприйнятих заходів тарифного та нетарифного регулювання. 

Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон 

України є сукупністю норм, які регулюють суспільні відносини у сфері митної 

справи. 

Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання індивідуального 

завдання з дисципліни «Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через 

митний кордон України» складено відповідно до робочої програми з даної 

дисципліни для студентів товарознавчого факультету спеціальності 

«Товарознавство та експертиза в митній справі». Зміст тем курсу відображає 

системну характеристику основних структурних елементів митної справи, а 

саме митного контролю за переміщенням фізичних осіб через митний кордон 

України у відповідності з внутрішньою структурою митного законодавства.  

Заняття згруповано за тематичними розділами, в яких матеріал розташовано в 

логічній послідовності. 
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Плани та зміст самостійних занять 

 

Одним із видів аудиторних занять, на яких базується вивчення навчальної 

дисципліни „Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний 

кордон України" є самостійні заняття. 

Самостійна робота студентів – це тільки один з видів навчання, що 

зустрічається при навчанні у вузі, і відбувається без викладача, але останнім 

здійснюється безпосереднє керівництво та визначаються методи контролю. 

Самостійна робота студентів з курсу „Митний контроль за переміщенням 

фізичних осіб через митний кордон України" передбачає вміння студентів 

самостійно опрацьовувавти теоретичний матеріал по вказаній у методичних 

вказівках літературі, виконувати самостійно індивідуальні завдання та інше. 

Тематика занять спрямована на набуття практичних навичок щодо митного 

контролю та митного оформлення фізичних осіб при переміщенні через кордон 

України, порядку пропуску через державний митний кордон України фізичних 

осіб, які переміщуються залізничним, автомобільним, морським (річковим) та 

авіаційним транспортом, порядку здійснення митного оформлення та 

декларування товарів і особистих речей фізичних осіб, що перевозяться через 

митний кордон, оподаткування митними та іншими платежами при 

переміщення через митний кордон України фізичних осіб. 

Зміст та плани самостійних занять студентів з дисципліни представлені у 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Плани та зміст самостійних занять 

Обсяг, 
годин 

Назва теми 

Д
ен
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е 
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іл
ен
н
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ч
н
е 

в
ід
д
іл
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н Форма самостійної 

роботи 
Методи 
контролю 

О
ц
ін
к
а,
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in

-
m
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. ,
б
ал
ів

 

Змістовний модуль 1 

Тема 1.1. Митний 
контроль та митне 
оформлення при 
переміщенні через 
кордон України. 

2 4 Опрацювання лекційного 
матеріалу, самостійне вивчення, на 
основі навчальної літератури, 
законодавчих та нормативних, 
матеріалів, наукових публікацій, 
питань: 

•  підготовка проектів 
законодавчо-нормативних актів з 
питань організації та розвитку 
митного контролю та митного 
оформлення фізичних осіб, товарів; 

•  технологічні схеми митного 
контролю та митного оформлення; 

•  митні забезпечення митного 
контролю та митного оформлення 
фізичних осіб, товарів. 

Опитування 
студентів, 

на 
практичних 
заняттях, 
тестування 

1-2 

Тема 1.2.  .     
Загальний пор-
ядок пере- 
міщення через 
митний кордон 
України фізичних 
осіб. 

4 8 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, самостійне вивчення, на 
основі навчальної літератури, 
законодавчих та нормативних, 
матеріалів, наукових публікацій,: 

•  права та обов'язки громадян й 
працівників митних органів при 
перетині митного кордону України; 

•  документи на право виїзду з 
України і в’ їзду в Україну; 
перетин державного кордону 

громадянами, які не досягли 16-
річного віку; 

• перетин державного кордону 
України іноземцями та особам без 
громадянства; 

• зберігання пасажирської митної 
декларації; 

•  особистий огляд громадян. 

Опитування 
студентів, 

на 
практичних 
заняттях, 
тестування 

 

3-4 
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Тема 1.3. Митні 
процедури при 
переміщенні 
фізичних осіб 
через митний 
кордон України 
різними видами 
транспорту. 

5 7 Опрацювання лекційного 
матеріалу, самостійне вивчення, на 
основі навчальної літератури, 
законодавчих та нормативних 
матеріалів, наукових публікацій, 
питань: 

• митний контроль за 
міжнародними перевезеннями 
фізичних осіб та товарів; 

• особливості проведення 
митного контролю та оформлення 
фізичних осіб при їх переміщенні   
залізничним транспортом; 

• особливості проведення 
митного контролю та оформлення 
фізичних осіб при їх переміщенні 
автомобільним транспортом; 

• особливості проведення 
митного контролю та оформлення 
фізичних осіб при їх     переміщенні 
морським (річковим) транспортом; 

• особливості проведення 
митного контролю та оформлення 
фізичних осіб при їх переміщенні    
авіаційним транспортом. 

Опитування 
студентів, 

на 
практичних 
заняттях, 
тестування 

 

2-4 

Разом за модулем 
1 

11 19  6-10 

Змістовний модуль 2 
Тема 2.1. Порядок 
здійснення мит-
ного контролю та 
оформлення 
товарів і 
особистих речей 
фізичних осіб при 
їх переміщенні 
через митний 
кордон. 

5 9 Опрацювання лекційного 
матеріалу, самостійне вивчення, на 
основі навчальної літератури, 
законодавчих та нормативних 
матеріалів, наукових публікацій, 
питань: 

• декларування товарів і 
особистих речей фізичних осіб, що 
перевозяться через митний кордон; 

• порядок, правила та 

Опитування 
студентів, 

на 
практичних 
заняттях, 
тестування 

 

2-4 
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особливості використання, 
заповнення, зберігання 
уніфікованої  митної  квитанції 
МД-1; 

• митне оформлення товарів і 
особистих речей фізичних осіб, що 
перевозяться у не 
супроводжуємому багажі; 

• митне оформлення товарів і 
особистих речей фізичних осіб, що   
перевозяться в режимі тимчасового 
ввезення та транзиту; 

• митне оформлення товарів і 
особистих речей фізичних осіб при 
переїзді на постійне місце 
проживання; 

• порядок митного оформлення 
предметів фізичних осіб, що 
входять до складу спадщини; 

• розпорядження предметами 
та валютою, що не пропущені 
митницею через державний кордон 
України. 

 

Тема 2.2. 
Оподаткування 
митними та 
іншими 
платежами при 
переміщенні через 
митний кордон 
України фізичних 
осіб. 

3 5 Опрацювання лекційного мате-
ріалу, самостійне вивчення, на 
основі навчальної літератури, 
законодавчих та нормативних 
матеріалів, наукових публікацій: 

• оподаткування фізичних осіб 
митними платежами при перетині    
митного кордону України; 

• стягнення мита, акцизного і 
митного зборів, податку на додану   
вартість за митне оформлення            
предметів (товарів), що ввозяться   
в Україну фізичними особами, 
громадянами - підприємцями; 

• митні платежі при перемі-
щенні товарів і предметів 
транзитними пасажирами через 
митний кордон; 

• звільнення від оподаткування 
при перетині митного кордону 
України фізичними особами. 

Опитування 
студентів, 

на 
практичних 
заняттях, 
тестування 

1-2 
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Тема 2.3. 
Порушення 
митних правил, 
контрабанда при 
переміщення 
через митний 
кордон України 
фізичних осіб. 

3 5 

Опрацювання лекційного мате-
ріалу, самостійне вивчення, на 
основі навчальної літератури, 
законодавчих та нормативних 
матеріалів, наукових публікацій: 

• об'єкти порушення митних 
правил; 

• фіксація порушення митних 
правил чи контрабанди; 

• вилучення предметів, що 
стосуються порушення митних 
правил чи контрабанди; 

• відповідальність за 
контрабанду та порушення митних 
правил; 

• оскарження   постанови   про 
накладення адміністративного 
стягнення. 

Опитування 
студентів, 

на 
практичних 
заняттях, 
тестування 

 

1-2 

Разом за модулем 
2 

11 19  4-8 

Разом за 
дисципліною 22 38  10-

18 
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Тема 1.1. «Митний контроль та митне оформлення при переміщенні  

через кордон України» 

 

Мета заняття: вивчити загальні положення, діяльність митних органів 

України щодо здійснення митного контролю та митного оформлення фізичних 

осіб, товарів. 

 

Ключові слова та терміни, визначення яких повинні знати студенти: 

митний кодекс України, митне оформлення, митний контроль, громадяни, 

особи, митні органи, Державна митна служба України, митна інфраструктура, 

пункт пропуску через державний кордон України, технологічна схема митного 

контролю та митного оформлення, особисті митні забезпечення особового 

складу (особиста номерна печатка, штамп «Під митним контролем», тощо), 

зона митного контролю. 

 

Література: 1: с. 83-138; 4: с. 101-195; 7; 8; 11; 15; 22; 23; 27; 38; 50; 54: 

с. 80-122; 56: с. 65-83; 57: с. 27-93; 58; 59: с. 132-158. 

 

Рекомендації до вивчення теми: При вивченні даної теми треба 

звернути увагу на діяльність митних органів України, пов’язаних із 

здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів, речей, валюти, 

цінностей, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон 

України. 

Визначити за якими принципами здійснюється митний контроль 

митниками при перевірці документів, обліку товарів, митному огляду, усного 

опитування, перевірки звітності, перевірки нарахування платежів. 

Набути практичних навичок при складанні нормативних документів які 

використовується для оформлення товарів і особистих речей фізичних осіб, що 

перевозяться через митний кордон України. 
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Питання для самопідготовки: 

1. Визначити основні завдання та напрямки організації митного 

контролю; 

2. Визначити класифікацію пунктів пропуску через державний кордон 

України, та їх особливості; 

3. Які методи захисту результатів митного оформлення від підробок та 

фальсифікації існує? 

4. Визначити особливості типів митних забезпечень; 

5. Які дій здійснюються під час митного контролю? 

 

Тести для самоперевірки знань з теми 

1. Як називаються операції, пов'язані зі здійсненням митного контролю за 

переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, 

митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також зі 

справлянням передбачених законом податків і зборів? 

а) Митні процедури; 

б) Митні правила; 

в) Митне забезпечення; 

г) Митне переміщення. 

2. Одноразові засоби ідентифікації, що використовуються митними 

органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та 

митного оформлення, — це: 

а) Митне забезпечення; 

б) Митні процедури; 

в) Митне декларування; 

г) Митне закріплення. 

3. Заявлення за встановленою формою точних відомостей про товари і 

транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України , а 

також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного 

оформлення – це: 
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а) Митне забезпечення; 

б) Митні процедури; 

в) Митне декларування; 

г) Митне закріплення. 

4. Що саме встановлене керівництвом митного органу, обов’язкова для 

виконання послідовність дій співробітників підрозділів митного органу під час 

здійснення операцій митного контролю та митного оформлення?: 

а) Митні процедури оформлення та контролю; 

б) Митні правила; 

в) Технологічна схема митного контролю та митного оформлення; 

г) Забезпечення митного оформлення. 

5. Протягом якого часу здійснюється митне оформлення? 

а) протягом однієї доби з часу пред’явлення товарів і транспортних 

засобів, що підлягають митному оформленню, подання вантажної 

декларації та всіх необхідних документів і відомостей; 

б) протягом трьох діб з часу пред’явлення товарів і транспортних засобів, 

що підлягають митному оформленню, подання вантажної декларації та 

всіх необхідних документів і відомостей; 

в) протягом п’яти діб з часу пред’явлення товарів і транспортних засобів, 

що підлягають митному оформленню, подання вантажної декларації та 

всіх необхідних документів і відомостей; 

г) немає встановленого часу протягом якого здійснюється митне 

оформлення. 

6. Яке митне забезпечення, що проставляється на митних документах та 

свідчить про завершення митного оформлення?: 

а) Особиста металева печатка; 

б) Штамп «Під митним контролем»; 

в) Особиста номерна печатка інспектора; 

г) Пломбір з пуансонами. 

7. Від чого звільняються громадяни, які проходять через зелені коридори? 



12 

 

а) Митне забезпечення; 

б) Митні процедури; 

в) Митне декларування; 

г) Митне закріплення. 

8. Який нормативний документ регулює виконання митних режимів?: 

а) Указ Президента; 

б) Митний Кодекс України; 

в) Постанова Кабінету Міністрів; 

г) Акт ДМСУ. 

9. Чи існує в Україні спільний митний контроль? 

а) ні, це заборонено законодавством; 

б) в законодавстві України такої процедури не існує, але фактично вона 

здійснюється; 

в) так, існує відповідно до міжнародних договорів України; 

г) так, здійснюється на розсуд митників. 

10. В яких місцях визначається зона митного контролю? 

а) у пунктах пропуску через митний кордон або в інших місцях митної 

території, в межах якої митниця здійснює митний контроль; 

б) в пунктах пропуску через митний кордон, в митних установах; 

в) на митному кордоні України; 

г) на митній території України. 

 

Тема 1.2 «Загальний порядок переміщення через митний кордон  

України фізичних осіб» 

 

Мета заняття: ознайомитися з порядком переміщення через митний 

кордон України фізичних осіб, порядком проведення митного огляду пасажирів 

та багажу; вивчити порядок, правила та особливості використання, заповнення, 

зберігання пасажирської МД. 
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Ключові слова та терміни, визначення яких повинні знати студенти: 

фізична особа, резидент, нерезидент, іммігрування, транзитний проїзд, віза, 

безвізова поїздка, пасажирська митна декларація. 

 

Література: 1: с. 201-207; 4: с. 118-135; 5; 8; 11; 13; 15; 16; 17; 21; 22; 23; 

26; 27; 30; 35; 38; 45; 49; 50; 53; 54: с. 163-167; 56: с. 75-83; 57: с. 32-35, 113-118; 

59: с. 255-264. 

 

Рекомендації до вивчення теми: Вивчення даної теми потрібно почати з 

ознайомлення з основними положеннями та аналізом нормативної документації 

та нормативно - правових актів, що забезпечує проведення митного контролю 

фізичних осіб і особистих речей, при переміщенні через митний кордон 

України. Проаналізувати які існують права та обов’язки у фізичних осіб при 

перетинанні митного кордону. Вивчити порядок проведення митного огляду 

пасажирів та багажу а також правил та особливостей використання, заповнення, 

зберігання пасажирського МД.  

 

Питання для самопідготовки: 

1. Визначте обмежуючі обставини, за яких громадянину може бути 

тимчасово відмовлено у виїзді з України.  

2. Що є основою для використання обмежуючих обставини працівниками 

митних органів щодо конкретної особи? 

3. Обов’язки громадян при переміщенні через митний кордон України. 

4. Визначте групи пасажирів залежно від особливостей перетину митного 

кордону України 

5. Перелічить документи на право перетинання громадянами України 

державного кордону. 
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Тести для самоперевірки знань з теми 

1. Пасажирська митна декларація заповнюється громадянином: 

а) В одному примірнику; 

б) В двох екземплярах; 

в) В чотирьох примірниках; 

г) Залежно від потреб митниці. 

2. Пасажирська митна декларація заповнюється громадянином: 

а) Після проходження митного контролю; 

б) До пред’явлення предметів для митного контролю; 

в) Під час митного контролю багажу; 

г) Вірна відповідь відсутня. 

3. Фізичними особами, які мають постійне місце проживання на території 

України, навіть якщо вони тимчасово перебувають за кордоном, є: 

а) Резиденти; 

б) Нерезиденти; 

в) Громадяни України; 

г) Іноземці. 

4. Фізичними особами, які мають постійне місце проживання за межами 

України, навіть якщо вони тимчасово перебувають на території України, є: 

а) Резиденти; 

б) Нерезиденти; 

в) Громадяни України; 

г) Іноземці. 

5. Документами громадян України на право виїзду з України чи в'їзду в 

Україну є: 

а) Загальногромадянський закордонний паспорт, дипломатичний чи 

службовий паспорт, посвідчення особи моряка чи члена екіпажу; 

б) Довідка ДПІ про присвоєння ідентифікаційного коду фізичної особи; 

в) Вантажна митна декларація; 

г) Зовнішньоекономічний контракт. 
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6. Які документи повинні подати іноземні громадяни працівникам служби 

прикордонного контролю для безперешкодного перетину кордону України: 

а) Загальногромадянський закордонний паспорт, дипломатичний чи 

службовий паспорт, посвідчення особи моряка чи члена екіпажу; 

б) Візу дипломатичного представництва або консульської установи 

України за кордоном; 

в) Національний паспорт з в'їзною чи транзитною візою дипломатичного 

представництва або консульської установи України за кордоном; 

г) Національний паспорт з в'їзною візою дипломатичного представництва 

України за кордоном, посвідчення водія, митну декларацію. 

7. Тип візи, на підставі якої іноземці та особи без громадянства 

прибувають в Україну для працевлаштування: 

а) МД-1; 

б) ІМ-3; 

в) ІМ-1; 

г) С-3. 

8. На який термін працівники митних органів мають право затримувати 

громадян, що вчинили порушення митних правил? 

а) На термін до 5 годин з моменту закінчення митного контролю (для 

осіб, що були затримані в нетрезвому стані, - з моменту їх витверезення); 

б) На термін від 3 до 5 годин з моменту закінчення митного контролю 

(для осіб, що були затримані в нетрезвому стані, - з моменту їх 

витверезення); 

в) На термін до 4 годин з моменту закінчення митного контролю (для 

осіб, що були затримані в нетрезвому стані, - з моменту їх витверезення); 

г) На термін до 3 годин з моменту закінчення митного контролю (для 

осіб, що були затримані в нетрезвому стані, - з моменту їх витверезення). 

9. Реєстрація паспортних документів для іноземців з держав з візовим 

порядком в’ їзду здійснюється на термін: 

а) Не більш як на квартал; 
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б) Не більш як 90 днів; 

в) Протягом 180 днів; 

г) Вірна відповідь відсутня. 

10. Обов’язкові умови проведення особистого огляду фізичних осіб 

представниками митних органів: 

а) Службова особа митного органу повинна бути однієї статі з 

громадянином, обов’язкова присутність понятих (однієї статі з 

громадянином); 

б) Службова особа митного органу повинна бути однієї статі з 

громадянином, обов’язкова присутність хоча б одного понятого (однієї 

статі з громадянином), огляд проводиться в ізольованому приміщенні; 

в) Службова особа митного органу повинна бути однієї статі з 

громадянином, обов’язкова присутність не менш як 2-х понятих (однієї 

статі з громадянином), огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що 

відповідає санітарно-гігієнічним вимогам; 

г) Службова особа митного органу повинна бути однієї статі з 

громадянином, огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що 

відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, поняті відсутні. 

 

Тема 1.3 «Митні процедури при переміщенні фізичних осіб через 

митний кордон України різними видами транспорту» 

 

Мета заняття: ознайомитися з послідовністю, видами та змістом 

контрольних операцій при переміщенні фізичних осіб через митний кордон 

України залізничним та автомобільним транспортом, вивчити порядок їх 

пропуску через державний митний кордон України. Ознайомитися з митними 

процедурами при переміщенні фізичних осіб через митний кордон України 

морським (річковим) та авіаційним транспортом, вивчити особливості їх 

митного контролю та оформлення. 

 



17 

 

Ключові слова та терміни, визначення яких повинні знати студенти: 

митні процедури, прикордонний контроль, екологічний, фіто санітарний, 

ветеринарний контроль, «червоний коридор», «зелений коридор», зона 

прикордонного контролю, зона митного контролю,  

 

Література: 2; 3; 4: с. 236-288; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 17; 18; 21; 27; 29; 32; 

33; 34; 37; 38; 39; 40; 44; 45; 47; 50; 52; 53; 57: с. 118-127; 58: с. 109-132. 

 

Рекомендації до вивчення теми: Вивчення даної теми потрібно почати з 

ознайомлення з основними положеннями та аналізом законодавчої 

документації, а також нормативних матеріалів. При вивченні теми треба 

звернути увагу на чинність нормативних документів та нормативно - правових 

актів.  

Визначити за якими принципами здійснюється контроль та які заходи 

застосовуються у разі порушення митних правил, або контрабанди при 

переміщенні через митний кордон України фізичних або юридичних осіб. 

Набути практичних навичок при складанні нормативних документів які 

використовується для оформлення товарів і особистих речей фізичних осіб, що 

перевозяться через митний кордон України. 

 

Питання для самопідготовки: 

1. Охарактеризуйте види та зміст контрольних операцій при переміщенні 

фізичних осіб залізничним транспортом через митний кордон України. 

2. Визначте послідовність проведення контролю при переміщенні 

фізичних осіб залізничним транспортом через митний кордон України, 

3. Визначте особливості здійснення прикордонного та митного контролю 

залежно від вибору форми декларування при переміщенні фізичних осіб через 

митний кордон України з використанням автомобільного транспорту. 

4. Визначте особливості проведення митного контролю та оформлення 

фізичних осіб при їх переміщенні морським (річковим) транспортом. 
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5. Визначте послідовність проведення митного контролю та оформлення 

фізичних осіб при їх в’ їзді на територію України та виїзді з території України 

авіаційним транспортом. 

 

Тести для самоперевірки знань з теми 

1. Як називається комплекс заходів у пунктах пропуску через державний 

кордон, спрямованих на визначення законних підстав для перетинання 

державного кордону України фізичними особами, транспортними засобами, 

вантажами: 

а) Митне оформлення; 

б) Митні процедури; 

в) Митний контроль; 

г) Прикордонний контроль. 

2. Контрольним заходом щодо охорони території України від занесення з 

території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб 

тварин є: 

а) Контроль за розвитком тваринництва; 

б) Ветеринарний контроль; 

в) Прикордонний контроль; 

г) Санітарний контроль. 

3. Який вид контролю спрямований на запобігання занесенню та 

поширенню відсутніх на території України регульованих шкідливих організмів 

та захист рослин?: 

а) Контроль за розвитком рослинництва; 

б) Санітарний контроль; 

в) Екологічний контроль; 

г) Фітосанітарний контроль. 

4. Який вид контролю передує іншим видам контролю на в’ їзд в Україну 

фізичних осіб залізничним транспортом?: 

а) Митний контроль; 
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б) Санітарний контроль; 

в) Прикордонний контроль; 

г) Екологічний контроль. 

5. Суднова роль – це: 

а) Список пасажирів, що переміщуються на судні; 

б) Призначення судна; 

в) Посвідчення щодо виду судна; 

г) Документ, що засвідчує проходження прикордонного контролю 

судном. 

6. Вид контролю, проведення якого передбачається одночасно з 

проведенням митного контролю фізичних осіб при їх виїзді з території України 

авіаційним транспортом: 

а) Прикордонний контроль; 

б) Контроль на авіаційну безпеку; 

в) Санітарно-карантинний контроль; 

г) Екологічний контроль. 

7. Подання капітаном круїзного судна суднової ролі старшому зміни 

прикордонних нарядів відбувається: 

а) За 24 год після завершення посадки пасажирів на судно; 

б) За 24 год до прибуття в порт; 

в) За 12 год до прибуття в порт; 

г) Вірна відповідь відсутня. 

8. Як називається частина території митниці, в межах якої митні органи 

здійснюють митні процедури?: 

а) Зона прикордонного контролю; 

б) Зона здійснення митних процедур; 

в) Зона митно-тарифного контролю; 

г) Зона митного контролю. 

9. Для здійснення прикордонного, митного контролю вантажно-

пасажирських мікроавтобусів у пункті пропуску використовують: 
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а) «Виділену смугу руху»; 

б) «Окрему смугу руху»; 

в) «Зелений коридор»; 

г) «Червоний коридор». 

10. Для здійснення прикордонного, митного контролю офіційних 

делегацій, що прямують автомобільним транспортом, у пункті пропуску 

використовують: 

а) «Виділену смугу руху»; 

б) «Окрему смугу руху»; 

в) «Зелений коридор»; 

г) «Червоний коридор». 

 

Тема 2.1. «Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів і 

особистих речей фізичних осіб при їх переміщенні  

через митний кордон» 

 

Мета заняття: ознайомитися із загальними положеннями проведення 

митного оформлення товарів і особистих речей фізичних осіб, що перевозяться 

через митний кордон; вивчити порядок, правила та особливості використання, 

заповнення, зберігання уніфікованої митної квитанції МД-1. Вивчити порядок 

проведення декларування товарів і особистих речей фізичних осіб, що 

перевозяться через митний кордон у несупроводжуємому багажі, в режимі 

тимчасового ввезення та транзиту, при переїзді на постійне місце проживання. 

 

Ключові слова та терміни, визначення яких повинні знати студенти: 

уніфікована митна квитанція, несупроводжуємий багаж, товарна партія, 

тимчасове ввезення, транзит, відвантаження (у країні вибуття). 

 

Література: 1: С. 207-216, 227-256, 260-268, 274-283; 4: С.415-455;6; 8; 

11; 12; 13; 14; 19; 20; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 38; 41; 42; 43; 47; 48; 49; 50; 51; 
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52; 54: С.167-173, 185-210, 216-217; 56: С. 84-97, 133-145; 57: С.95-117; 58: С. 

168-237; 59: С. 265-295; 60: С. 134-140, 158-162. 

 

Рекомендації до вивчення теми: Вивчення даної теми потрібно почати з 

ознайомлення з основними положеннями та аналізом нормативної документації 

та нормативно - правових актів, що забезпечує проведення митного 

оформлення товарів і особистих речей фізичних осіб, що перевозяться через 

митний кордон. При вивченні теми треба звернути увагу на чинність 

нормативних документів та нормативно - правових актів, які регулюють 

переміщення товарів і особистих речей фізичних осіб при їх переміщенні  

через митний кордон. 

Вивчити та проаналізувати принципи, за якими здійснюється 

декларування товарів і особистих речей фізичних осіб, що перевозяться через 

митний кордон. 

Особливу увагу приділити при складанні нормативних документів які 

використовується в митний справі України. 

 

Питання для самопідготовки: 

1. Які документи інспектор митниці має право вимагати для здійснення 

митного контролю при проведенні митного оформлення  предметів громадян? 

2. Який орган видає погодження на ввіз ліків на територію України та в 

якому порядку його можливо отримати? 

3. Охарактеризуйте порядок переміщення через митний кордон України 

поштових відправлень. 

4. Які документи повинен подати власник культурних цінностей для їх 

митного оформлення та вивезення з митної території України? 

5. Хто видає дозвіл на вивезення текстових та аудіо матеріалів за межи 

України? 

 6. Назвіть документи, які регулюють переміщення через митний кордон 

України харчових продуктів.  
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Тести для самоперевірки знань з теми 

1. Визначте вид контролю, проведення якого передбачається одразу після 

завершення митного оформлення фізичних осіб при їх виїзді з території 

України авіаційним транспортом: 

а) Закордонний контроль; 

б) Контроль на авіаційну безпеку; 

в) Паспортний контроль; 

г) Пропускний контроль. 

2. Митний контроль офіційних делегацій, при в’ їзді в Україну авіаційним 

транспортом проводиться: 

а) На борту повітряного судна; 

б) Біля повітряного судна; 

в) У спеціально призначених для митного контролю приміщеннях; 

г) Місце проведення митного контролю не має значення. 

3. Визначте документи, із заповненням яких здійснюється митне 

оформлення предметів (товарів), що ввозяться громадянами-підприємцями: 

а) Уніфікований адміністративний документ форми МД-2 та додатковий 

аркуш МД-3; 

б) Уніфікована митна квитанція МД-1; 

в) Пасажирська митна декларація форми МД-4; 

г) Уніфікований адміністративний документ форми МД-2 та пасажирська 

митна декларація форми МД-4. 

4. До фінансових документів суворої звітності належать: 

а) Уніфікована митна квитанція МД-1; 

б) Вантажна митна декларація МД-2; 

в) Зовнішньоекономічний контракт; 

г) Бланк додаткового документу до МД-1. 

5. Бланк документу форми МД-1 представляє собою: 

а) Бланк, виготовлений друкарським способом, із захисними елементами; 

б) Надруковані аркуші, з однаковими серією та номером; 
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в) Три самокопіювальні аркуші, виготовлені друкарським способом, з 

порядковими серією й номером; 

г) Три самокопіювальні аркуші, виготовлені друкарським способом, з 

однаковими серією й номером. 

6. В якому із випадків використовується уніфікована митна квитанція 

МД-1?: 

а) Вилучення контрабанди; 

б) Накладання митним органом штрафу; 

в) Прийняття митним органом на зберігання валюти та цінностей, що 

належать фізичним особам і не пропущені митним органом через митний 

кордон України; 

г) Ввезення товарів в Україну закордонною фірмою-виробником. 

7. Повернення товарів зі складу митного органу здійснюється за умови 

пред’явлення фізичною особою: 

а) Копії других аркушів МД-1 та додаткових аркушів (за наявності), 

документа, що посвідчує особу, нотаріально завіреного відповідного 

доручення (якщо звертається уповноважена особа); 

б) Других аркушів МД-1 та додаткових аркушів (за наявності), документа, 

що посвідчує особу, нотаріально завіреного відповідного доручення 

(якщо звертається уповноважена особа); 

в) Других аркушів МД-1 та додаткових аркушів (за наявності), 

нотаріально завіреного відповідного доручення (якщо звертається 

уповноважена особа); 

г) Третіх аркушів МД-1 та додаткових аркушів (за наявності), документа, 

що посвідчує особу, нотаріально завіреного відповідного доручення 

(якщо звертається уповноважена особа). 

8. Квитанційні книжки уніфікованих митних квитанцій складаються з: 

а) 25 зброшурованих бланків МД-1; 

б) 50 зброшурованих бланків МД-1; 

в) зброшурованих бланків МД-2; 
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г) 50 зброшурованих бланків МД-4. 

9. Облік уніфікованих митних квитанцій на місцях здійснюється: 

а) Адміністрацією митного посту; 

б) Спеціально призначеним для цього митним відділом; 

в) Відділом митного контролю; 

г) Відділами бухгалтерського обліку та контролю. 

10. Для вивезення за межі України домашніх тварин необхідно отримати: 

а). сертифікат на породу; 

б) паспорт; 

в) ветеринарну довідку; 

г) медичну довідку. 

 

Тема 2.2.«Оподаткування митними та іншими платежами при переміщенні 

через митний кордон України фізичних осіб» 

 

Мета заняття: ознайомитися з видами митних платежів, якими 

оподатковуються фізичні особи при перетинанні ними митного кордону 

України. Вивчити умов звільнення від оподаткування при перетинанні митного 

кордону фізичними особами. 

 

Ключові слова та терміни, визначення яких повинні знати студенти:  

Єдиний митний тариф, митна вартість, податок на додану вартість, мито, 

акцизний та митний збір, товарна партія.  

 

Література: 1: С. 45-57; 4: С. 471-534; 9; 11; 12; 19; 20; 25; 28; 38; 41; 42; 

43; 46; 54: С. 44-58; 55: С. 195-223; 57: С.130-150; 58: 238-245; 59: С.405-415; 60.  

 

Рекомендації до вивчення теми: Вивчення даної теми потрібно почати з 

ознайомлення з основними положеннями та аналізом законодавчої 

документації а також нормативних матеріалів, які регулюють оподаткування 
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митними та іншими платежами при переміщенні через митний кордон України 

фізичних осіб.  

Необхідною складовою для вивчення даної теми є принципи організації 

оподаткування фізичних осіб митними платежами при перетинанні митного 

кордону України, стягнення мита, акцизного і митного зборів, ПДВ за митне 

оформлення предметів (товарів), що ввозяться в Україну фізичними особами, 

громадянами-підприємцями.  

Знати, за яких умов складається звільнення від оподаткування при 

перетинанні митного кордону України фізичними особами. 

 

Питання для самопідготовки: 

1. Охарактеризуйте об’єкти оподаткування митом. 

2. Перелічите осіб, які є платниками мита. 

3. У яких випадках звільняються від оподаткування митом транспорті 

засоби? 

4. Особливості оподаткування особливими видами мита. 

5. Які бувають ставки мита? 

 

Тести для самоперевірки знань з теми 

1. Стягнення мита, акцизного та митного зборів, податку на додану 

вартість за митне оформлення предметів, що ввозяться в Україну громадянами, 

які не мають свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва, 

здійснюється: 

а) За документом МД-1; 

б) За документом МД-2; 

в) За пасажирською митною декларацією; 

г) За специфікацією. 

2. Митне оформлення предметів, що ввозяться (пересилаються) 

громадянами-підприємцями здійснюється із заповненням: 

а) МД-2; 
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б) ВМД; 

в) МД-3; 

г) Усі відповіді вірні. 

3. При визначенні розміру митних платежів з транспортних засобів їх 

поділяють на: 

а) Легкові, вантажні; 

б) Підакцизні, не підакцизні; 

в) Вантажні, пасажирські; 

г) Без причепа, з причепом. 

4. Громадянам без сплати мита дозволяється провозити: 

а) вина 3 л, горілчаних виробів 1 л; 

б) вина 1 л, горілчаних виробів 2 л; 

в) вина 2 л, горілчаних виробів 1 л; 

г) вина 3 л, пива 5 л. 

5. Чи мають право фізичні особи на преференційні та пільгові ставки 

мита? 

а) так, мають право; 

б) ні, не мають право; 

в) так, згідно з міжнародними угодами. 

г) у залежності від товару. 

6. Яким кодексом встановлюються правила оподаткування товарів (крім 

мита), що переміщуються через митний кордон України? 

а) Митним Кодексом; 

б) Податковим кодексом; 

в) Кодексом України про адміністративні правопорушення; 

г) Кримінальним кодексом України. 

7. Об’єктами оподаткування митом є: 

а) товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 50 євро, що 

ввозяться, або вивозяться підприємствами; 
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б) товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, що 

ввозяться, або вивозяться підприємствами; 

в) товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 200 євро, що 

ввозяться, або вивозяться підприємствами; 

г) товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 300 євро, що 

ввозяться, або вивозяться підприємствами. 

8. Підставою для нарахування ввізного мита є: 

а) фактурна вартість; 

б) ринкова вартість; 

в) митна вартість; 

г) фактурна та митна вартість. 

9. У деяких випадках товари, поміщені у митний режим імпорту, можуть 

оподатковуються: 

а) сезонним митом та/або особливими видами мита; 

б) адвалерним митом та/або специфічне мито;  

в) вивізним митом; 

г) спеціальне мито. 

10. Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються 

(пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) 

в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, 

на адресу другого одержувача (юридичної або фізичної особи) протягом однієї 

доби у міжнародних експрес-відправленнях, не є об’єктом оподаткування 

митними платежами, якщо їх сумарна фактурна вартість: 

а) не перевищує еквівалент 100 євро; 

б) не перевищує еквівалент 200 євро; 

в) не перевищує еквівалент 300 євро; 

г) не перевищує еквівалент 500 євро. 
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Тема 2.3 «Порушення митних правил, контрабанда при переміщенні через 

митний кордон України фізичних осіб» 

 

Мета заняття: ознайомитися з видами порушення митних правил, 

контрабанди при переміщенні через митний кордон України фізичних осіб. 

Вивчити види відповідальності за контрабанду та порушення митних правил. 

 

Ключові слова та терміни, визначення яких повинні знати студенти:  

порушення митних правил, об’єкт порушення, адміністративне стягнення, 

попередження, штраф, конфіскація. 

 

Література: 4: С. 565-653; 7; 8; 13; 15; 16; 22; 23; 24; 27; 36; 38; 47; 48; 

49; 50; 55: С. 256-270; 56: С. 146-206; 57: С.168-260.  

 

Рекомендації до вивчення теми: Вивчення даної теми потрібно почати з 

ознайомлення з основними положеннями та аналізом законодавчої 

документації, а також нормативних матеріалів, які регулюють питання щодо 

порушення митних правил, контрабанда при переміщенні через митний кордон 

України фізичних осіб.  

При вивченні теми треба звернути увагу на чинність нормативних 

документів та нормативно - правових актів. Визначити за якими принципами 

здійснюється контроль та які заходи застосовуються у разі порушення митних 

правил, або контрабанди при переміщенні через митний кордон України 

фізичних або юридичних осіб. 

 

Питання для самопідготовки: 

1. Які існують види адміністративних стягнень за порушення митних 

правил?. 
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2. Перелічить права та обов’язки осіб, які притягуються до 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та 

заінтересованих осіб. 

3. Охарактеризуйте особливості відповідальності за деякі види порушень 

митних правил. 

4. Охарактеризуйте основні та додаткові адміністративні стягнення. 

5. Зазначте загальні положення щодо порушень митних правил та 

відповідальності за них. 

 

Тести для самоперевірки знань з теми 

1. Відповідальність за контрабанду та порушення митних правил настає: 

а) з 18-річного віку; 

б) з 16-річного віку; 

в) з 21 року; 

г) вікових обмежень не передбачено. 

2. Справи про порушення митних правил розглядають у митному органі, 

що їх порушив у термін:  

а) у термін 10 днів з дня отримання матеріалів уповноваженою 

службовою особою; 

б) у термін 15 днів з дня отримання матеріалів уповноваженою 

службовою особою; 

в) у термін 30 днів з дня отримання матеріалів уповноваженою 

службовою особою; 

г) у термін 60 днів з дня отримання матеріалів уповноваженою 

службовою особою; 

3. До об’єктів порушення митних правил належать: 

а) будь-які речи багажу; 

б) прилади, особисті речи фізичних або юридичних осіб і т.д. 

в) психічне ставлення об’єкта до вчинення правопорушення: вина, мотив, 

мета. 
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г) предмети зі спеціально виготовленими тайниками чи без них. 

4. Пересилання через митний кордон України в міжнародних експрес-

відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання законодавством 

України, а також пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, 

заборонених до пересилання актами Всесвітнього поштового союзу: 

а) тягне за собою накладення штрафу; 

б) тягне за собою конфіскацію цих товарів; 

в) тягне за собою кримінальну відповідальність; 

г) тягне за собою знищення цих товарів. 

5. Конфіскація може бути застосована не пізніш як: 

а) незалежно від терміну порушення митних правил; 

б) через місяць з дня вчинення правопорушення; 

в) через два місяці з дня вчинення правопорушення; 

г) через рік з дня вчинення правопорушення. 

6. Порушення порядку проходження митного контролю в зонах 

(коридорах) спрощеного митного контролю тягне за собою накладення штрафу: 

а) в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

б) в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

в) в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

г) в розмірі1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

7. Неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під 

митним контролем тягнуть за собою накладення штрафу: 

а) в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

б) в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

в) в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

г) в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

8. Перевищення встановленого відповідно до Митного Кодексу строку 

тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку 

тимчасового вивезення товарів за межі митної території України не більше ніж 

на три доби - тягне за собою: 
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а) конфіскацію або накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

б) попередження або накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

в) знищення або накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

г) накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів 

9. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний 

кордон України з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою 

накладення штрафу: 

а) в розмірі 20 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів 

порушення митних правил з конфіскацією цих товарів; 

б) в розмірі 50 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів 

порушення митних правил з конфіскацією цих товарів; 

в) в розмірі 80 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів 

порушення митних правил з конфіскацією цих товарів; 

г) в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів 

порушення митних правил з конфіскацією цих товарів; 

10. Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних 

платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на 

ухилення від сплати митних платежів тягнуть за собою накладення штрафу: 

а) в розмірі 50 відсотків несплаченої суми митних платежів; 

б) в розмірі 100 відсотків несплаченої суми митних платежів; 

в) в розмірі 200 відсотків несплаченої суми митних платежів; 

г) в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів. 
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Теми для індивідуальної роботи студентів: 

1. Порушення митних правил, контрабанда та методи їх виявлення; 

2. Діяльність митних органів України пов'язана із здійсненням митного 

контролю та митного оформлення товарів. 

3. Основні завдання та напрямки організації митного контролю; 

4. Запровадження технологій митного контролю та митного оформлення; 

5. Нові системи захисту результатів митного оформлення; 

6. Удосконалення видів особистих митних забезпечень, форм їх 

застосування; 

7. Аналіз діючих та впровадження передових форм і методів митного 

контролю та заходів підвищення їх ефективності; 

8. Особливі режими митного контролю; 

9. Загальний порядок оформлення ВМД; 

10. Види адміністративних порушень митного законодавства; 

11. Характеристика діяльності та особливості органів митної діяльності; 

12. Митні органи України, їх функції та повноваження; 

13. Правовий статус митного брокера. Характеристика митного режиму 

переробки товарів на митній території України; 

14. Організація митного контролю та здійснення митного оформлення 

товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон; 

15. Державне регулювання митної справи; 

16. Захист економічних інтересів України, боротьба з контрабандою і 

митними правопорушеннями; 

17. Додержання митними органами (посадовими особами) прав юридичних 

та фізичних осіб і відповідальність їх за незаконні рішення і дії; 

18. Митне регулювання, пов'язане зі встановленням мит і митних зборів; 

19. Процедури митного контролю та інші методи впровадження в життя 

митної політики; 

20. Правовий статус зони митного контролю; 

21. Діяльність митних ліцензійних складів; 
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22. Порядок ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в 

митних органах; 

23. Порядок транзиту зовнішньоторговельних вантажів залізничним 

транспортом; 

24. Порядок декларування іноземної валюти; 

25. Проблеми формування чіткої митної політики держави; 

26. Митна політика і національна безпека; 

27. Товари в митній справі та їх переміщення через митний кордон; 

28. Переміщення валюти через митний кордон України; 

29. Переміщення культурних цінностей через митний кордон України; 

30. Особливості оподаткування особливими видами мита; 

31. Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності 

за них; 

32. Використання вантажної митної декларації для оформлення товару; 

33. Засоби та способи переміщення товарів; 

34. Права та обов’язки перевізника; 

35. Митні формальності на авіатранспорті, на залізничному транспорті, на 

автомобільному транспорті, на морському і річковому транспорті. 
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Відповіді на тести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Питання           

Теми 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 

1.1 А А В В А В В Б В А 

1.2 А Б А Б А В В Г Б В 

1.3 Г Б Г В А Б Б Г Г А 

2.1 В А А А Г В Б А Г Г 

2.2 А Г Б В Б Б Б В А В 

2.3 Б Б Г Б А Б А Б Г Г 
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Основна та додаткова література 
 

Основна література 
 

Навчальні посібники та підручники 

1. Дубиніна А.А., Сорокіна С.В., Зельпіченко О.І. Митна справа: 

Підручник. -К.: «Центр учбової літератури», 2010. -- 320с. 

2. Митний контроль на залізничному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. 

Рождественський, П.В. Пашко; За ред. П.В. Пашка. - К.: Знання, 2004. -404с. 

3. Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. 

Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Паніко; За ред. М.М. Каленського, П.В. 

Пашка. — К.: Т-во «Знання», 2003. - 189 с. 

4. Коментар до Митного Кодексу України /Під ред. В.В. Каленського. - К.: 

Знання, 2005.-680с. 

 

Законодавчі та інструктивні матеріали 

5. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації права 

людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання» від 15 

червня 2001 року № 435/2001. 

6. Декрет Кабінету Міністрів України „Про стандартизацію та 

сертифікацію" від 10.05.1993 р. № 46-93 зі змінами і доповненями. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940 (зі змінами 

та доповненнями) „Положення про Державну митну службу України. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 №1203 (зі 

змінами та доповненнями) «Про затвердження Положення про пункти пропуску 

через державний кордон». 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 №1569(зі змінами 

та доповненнями) «Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у 

пунктах пропуску через державний кордон». 
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10. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №451 «Питання 

пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та 

повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються 

ними». 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №449 «Про 

здійснення попереднього документального контролю товарів у пунктах 

пропуску через державний кордон України». 

12.Постанова Кабінету Міністру України від 21.05.2012 №431 «Про 

затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, 

що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, 

сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької 

діяльності». 

13.Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2001 №35 (зі змінами 

та доповненнями) «Про  затвердження Положення про порядок надання 

Прикордонним військам та виконання ними доручень правоохоронних органів 

щодо осіб, які перетинають державний кордон України». 

14.Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.95 №198 (зі змінами 

та доповненнями) «Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску 

через державний кордон».  

15.Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.99 №48 (зі змінами та 

доповненнями) «Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань 

додержання режимів на державному кордоні».  

16.Постанова Кабінету Міністрів від 25.08.10 №724 «Про внесення змін 

до Правил перетинання державного кордону громадянами України».  

17.Постанова Кабінету Міністрів від 15.02.12 №150 «Про затвердження 

Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення 

строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на 

території України». 
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18.Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.02 №1274 (зі змінами 

та доповненнями) «Про затвердження Порядку пропуску яхт через державний 

кордон». 

19.Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 року №1652 

(1652-2001-п) (зі змінами та доповненнями) «Про обсяги та порядок ввезення 

громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного 

споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих 

речей громадян». 

20. Постанова Кабінету Міністру України від 21.05.2012 №431 «Про 

затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, 

що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, 

сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької 

діяльності». 

21.Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.95 N 231 (зі змінами 

та доповненнями) «Про затвердження Правил оформлення і видачі паспортів 

громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх 

тимчасового затримання та вилучення». 

22.Закон України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 року 

№1777-ХП зі змінами і доповненнями. 

23.Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 

03.04.2003 року №661-IV зі змінами і доповненнями. 

24.Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» від 30.06.1993 року № 3341-ХІІ зі змінами і 

доповненнями. 

25.Закон України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, 

митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та 

транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну 

територію України» від 13 вересня 2001 року № 2681-Ш зі змінами і 

доповненнями. 
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26.Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04.02.1994 року 

№3929-XII зі змінами і доповненнями. 

27.Закон України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009року 

№1710-УІ зі змінами і доповненнями. 

28.Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 5 квітня 2001 року № 

2371- III зі змінами і доповненням.  

29.Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну 

громадян України» від 21.01.94 №3857-ХІІ зі змінами і доповненнями.  

30.Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року 

№2235-III 

31.Закон України „Про безпечність та якість харчових продуктів" від 

23.12.1997 р. №771-97-ВР зі змінами і доповненнями.  

32.Закон України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення" від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ зі змінами і 

доповненнями. 

33.Закон України „Про ветеринарну медицину" від 25.06.1992 р. №2498-

ХІ1 зі змінами і доповненями.  

34.Закон України „Про карантин рослин" від 30.07.1993 р. №3348-ХІ1 зі 

змінами і доповненнями.  

35.Закон України „Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну 

громадян України" від 21.01.1994 р. № 3857-Х1І зі змінами і доповненнями.  

36.Кодекс України про адміністративні правопорушення Закон України 

від 07.12 1984 року №8073-Х зі змінами і доповненнями.  

37.Повітряний кодекс України. Закон України від 04.05.1993 року №3167-

ХІ1 зі змінами і доповненнями.  

38.Митний кодекс України. Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI зі 

змінами і доповненнями. 

39.Кодекс торговельного мореплавства України. Закон України від 

23.05.1995 року №176-95-ВР зі змінами і доповненнями. 

40.Міжнародний Кодекс з охорони суден і портових засобів (І8Р8 СОБЕ). 
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41.Постанова Правління Національного банку України від 30.05.2007 

№200, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 18.06.2007 за N 656/13923. 

42.Постанова Правління НБУ №283 від 12.07.2000р. «Інструкція про 

переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, 

платіжних документів і платіжних карток через митний кордон України», в 

редакції постанови Правління НБУ №3 від 15.01.2007р. 

43.Наказ ДМСУ „Про затвердження Порядку застосування уніфікованої 

митної квитанції МД-1" від 4.01.2005 р. №1 зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 20.01.2005 за № 66/10346 зі змінами і доповненнями. 

44.Наказ ДМСУ від 17.09.04 №678 «Про затвердження Інструкції про 
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№819/641/435/441/310/592 «Про затвердження Інструкції з організації 

здійснення попереднього документального контролю товарів, що ввозяться на 
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України, Міністерства транспорту та зв'язку України, МОЗ України, 

Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього 
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.01 року за № 247/5438. 
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