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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, важлива ланка в 
міжнародному співробітництві на регіональному та національному рівнях. 
Вони складаються 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 практичних занять з дисципліни «Митний 
контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України» 
складено відповідно до робочої програми даної дисципліни для студентів 
товарознавчого факультету професійного спрямування «Товарознавство та 
експертиза в митній справі». Зміст практичних завдань 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. Практичні 
заняття згруповано за тематичними розділами, в яких матеріал розташовано в 
логічній послідовності. 
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Плани та зміст практичних занять 
 

Одним із видів аудиторних занять, на яких базується вивчення навчальної 
дисципліни „Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний 
кордон України" є практичні заняття. 

Тематика практичних 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 практичних занять з дисципліни представлені у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Плани та зміст практичних занять 
Обсяг, 
годин 

Назва теми 

Д
ен
не

 
ві
дд
іл
ен
ня

 
За
оч
не

 
ві
дд
іл
ен
ня

 

№
 з
ан
ят
тя

 

Зміст практичного 
заняття 

Форми 
поточного 
контролю 

О
ці
нк
а,

 m
in

-
m

ax
. ,
ба
лі
в 

Змістовний модуль 1 
Тема 1.1. Митний 
контроль та митне 
оформлення при 
переміщенні через 
кордон України. 1 - 1 

Визначення загального 
положення здійснення 
митного оформлення. 
Вивчення діяльності митних    
органів України щодо 
здійсненням митного 
контролю та митного 
оформлення фізичних осіб, 
товарів. 

Опитування 
студентів, 
контроль за 
виконанням 
завдань 2-4 

1 

Ознайомлення з порядком 
переміщення через митний 
кордон України фізичних 
осіб. 

Опитування 
студентів, 
контроль за 
виконанням 
завдань 

2-3 

Тема 1.2. Загальний 
порядок 
переміщення через 
митний кордон 
України фізичних 
осіб. 

3 2 

2 

Вивчення порядку 
проведення митного огляду 
пасажирів та багажу. 
Вивчення порядку, правил та 

Опитування 
студентів, 
контроль за 
виконанням 

2-3 
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особливостей використання, 
заповнення, зберігання 
пасажирської МД. 

завдань 

3 

Ознайомлення з 
послідовністю, видами та 
змістом контрольних 
операцій при переміщенні 
фізичних осіб через митний 
кордон України залізничним 
та автомобільним 
транспортом. Вивчення 
порядку пропуску через 
державний митний кордон 
України фізичних осіб, які 
переміщуються залізничним 
та автомобільним 
транспортом. 

Опитування 
студентів, 
контроль за 
виконанням 
завдань 

4-5 

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

4 2 

4 

Ознайомлення з митними 
процедурами при 
переміщенні фізичних осіб 
через митний кордон 
України морським 
(річковим) та авіаційним 
транспортом. Вивчення 
особливостей проведення 
митного контролю та 
оформлення фізичних осіб 
при їх переміщенні 
морським (річковим) та 
авіаційним транспортом. 

Опитування 
студентів, 
контроль за 
виконанням 
завдань 

4-5 

Разом за модулем 1 8 4  14-20 

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

4 2 5 

Ознайомлення із загальними 
положеннями проведення 
митного оформлення товарів 
і особистих речей фізичних 
осіб, що перевозяться через 
митний кордон. Вивчення 
порядку, правил та 
особливостей використання, 
заповнення, зберігання 
уніфікованої митної 
квитанції МД-1. 

Опитування 
студентів, 
контроль за 
виконанням 
завдань 

4-5 
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6 

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. 

Опитування 
студентів, 
контроль за 
виконанням 
завдань 

4-5 

Тема2.2. 
Оподаткування 
митними та іншими 
платежами при 
переміщенні через 
митний кордон 
України фізичних 
осіб. 

2 1 7 

Ознайомлення з видами 
митних платежів, якими 
оподатковуються фізичні 
особи при перетинанні ними 
митного кордону України. 
Вивчення умов звільнення 
від оподаткування при 
перетині митного кордону 
України фізичними особами. 

Опитування 
студентів, 
контроль за 
виконанням 
завдань 
 

4-6 
 

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

2 1 8 

Ознайомлення з видами 
порушення митних правил, 
контрабанди при 
переміщення через митний 
кордон України фізичних 
осіб. Вивчення видів 
відповідальності за 
контрабанду та порушення 
митних правил. 

Опитування 
студентів, 
контроль за 
виконанням 
завдань 
 

4-6 

Разом за модулем 2 8 4  16-22 

Разом за 
дисципліною 16 8  30-42 
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Практичне заняття за темою 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. 
 

Короткі теоретичні відомості до теми 
Діяльність митних органів України пов’язана із здійсненням митного 

контролю та митного оформлення товарів, речей, валюти, цінностей, 
транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. 

Митний контроль – сукупність заходів, що здійснюються митними 
органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм 
МКУ. Митний контроль здійснюється митниками шляхом: перевірки 
документів, обліку товарів, митного огляду, усного опитування, перевірки 
звітності, перевірки нарахування платежів. 

Митне оформлення - 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. 

Пункт пропуску через державний кордон України є одним із елементів 
митної інфраструктури. Пункти пропуску поділяються за видами 
транспортного сполучення, за категоріями поїздок, за характером транспортних 
перевезень, за режимом функціонування. 

Технологічна схема митного контролю та митного оформлення – це 
встановлена керівництвом митного органу, обов’язкова для виконання 
послідовність дій співробітників підрозділів митного органу під час здійснення 
операцій митного контролю та митного оформлення. 

Результати митного оформлення, з метою виключення підробок, 
фальсифікації, потребують спеціального захисту. В якості захисних елементів 
передбачено: особисті митні забезпечення особового складу, захист у вигляді 
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нумерації бланків митних документів, нанесення на бланки спеціального 
малюнка, водяних знаків, голографічних етикеток. 

 
Завдання № 1 

Скласти схему структури митних органів України за прикладом, 
наведеним на рис. 1. Надати визначення основним структурним складовим та 
встановити їх підпорядкованість.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Структура митних органів України 
 

Завдання № 2 
Визначити основні завдання та напрямки організації митного контролю. 

Занотувати у вільній формі. 
 

Завдання № 3 
Закінчить схему порядку підготовки проектів законодавчо-нормативних 

актів з питань організації та розвитку митної інфраструктури за формою, 
представленою на рис. 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

… 
Рис. 2 – Порядок підготовки проектів законодавчо-нормативних актів з 

питань організації та розвитку митної інфраструктури 
 

Завдання № 4 
 Вивчити класифікацію пунктів пропуску через державний кордон 
України, визначити їх особливості. Зобразити у вигляді таблиці 2. 
 

ДМСУ 

Регіональна 
митниця 

 

Регіональний рівень 
(регіональні митниці, 

митниці) 

Збір, узагальнення, 
систематизація інформації… 
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Таблиця 2 
Класифікація пунктів пропуску через державний кордон України 

Принцип класифікації Різновиди пунктів пропуску, їх коротка 
характеристика 

  

 
Завдання № 5 

Визначити та занотувати у вільній формі значення технологічних схем 
митного контролю та митного оформлення в діяльності митних органів. 
 

Завдання № 6 
Вивчити методи захисту результатів митного оформлення від підробок, 

фальсифікації. Визначити особливості типів митних забезпечень. Записи 
виконати у формі таблиці 3.  

 
Таблиця 3 

Типи захисту результатів митного оформлення від підробки 
Тип захисту Характеристика елементів захисту 

  
 

Тести 
1. Орган державного управління, спеціально уповноважений центральним 

органом виконавчої влади в галузі митної справи: 
а) Митно-тарифна Рада; 
б) Державна митна служба України; 
в) Тарифне управління; 
г) КабМін. 
 
2. 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. 
 
3. Встановлена 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. 



10 
 

4. Нормативний документ, що регулює виконання митних режимів: 
а) Указ Президента; 
б) Митний Кодекс України; 
в) Постанова Кабінету Міністрів; 
г) Акт ДМСУ. 
 
5. Комплекс організаційних заходів, спрямованих на узгодженість дій 

різних підрозділів, служб, посадових осіб під час здійснення митного контролю 
та митного оформлення: 

а) Митна співпраця; 
б) Галузева співпраця; 
в) Галузеве співробітництво; 
г) Взаємодія. 
 
6. 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. 
 
7. Митне забезпечення, що використовується для накладення спеціальних 

пломб на місця, приміщення, транспортні засоби, в яких зберігаються або 
переміщуються товари, інші предмети, що знаходяться під митним контролем: 

а) Особиста металева печатка; 
б) Штамп «Під митним контролем»; 
в) Особиста номерна печатка інспектора; 
г) Пломбір з пуансонами. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
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10. Який із митних органів не є юридичною особою: 
а) митний пост; 
б) митниця; 
в) регіональна митниця; 
г) митна лабораторія. 
 
 

Практичне заняття за темою 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. 

 
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. 

 
Короткі теоретичні відомості до теми 
Фізичні особи, які перетинають митний кордон України як пасажири, 

поділяють на резидентів та нерезидентів. 
При проходженні митного контролю фізичні особи мають такі права: 
• бути присутніми під час огляду предметів, що їм належать; 
• залишати на зберігання в митниці свої речі, предмети, валюту, цінності, 

що не пропущені митницею через митний кордон України; 
• отримувати від посадових осіб прикордонного та митного контролю 

роз’яснення у разі відмови у пропуску через державний кордон товарів та 
предметів; 

• у разі вилучення документів та товарів – отримувати копії протоколів 
про вилучення з відповідним обґрунтуванням; 

• своєчасно і повно знайомитися з офіційними текстами законів, інших 
правових актів, які прямо чи опосередковано стосуються митної справи, 
змінами в них, що регулюють їх правовідносини з цих питань. 

До обов'язків фізичних осіб під час проходження через митний контроль 
входить: виконання законних вимог службових осіб митних органів; подання 
митниці для проведення митного контролю декларації та інших документів, що 
передбачені чинними законодавчими актами; самостійно, на вимогу 
працівників митниці, розпаковувати та упаковувати речі, предмети, які 
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підлягають митному контролю; відкривати багаж, ручну поклажу, місткості та 
інші місця, де можуть бути такі предмети. 

Перетинання громадянами України державного кордону здійснюється в 
пунктах пропуску через державний кордон за документами на право виїзду 
(в’ їзду) з України (закордонний, дипломатичний, службовий паспорт, проїзний 
документ дитини, посвідчення особи моряка, посвідчення члену екіпажу). 

Кожна особа, яка перетинає митний кордон України, до початку митного 
оформлення власноруч заповнює пасажирську митну декларацію. Особи, що 
заповнюють митну декларацію, повинні вказати в ній точну кількість місць 
багажу, що їм належить, у тому числі ручну поклажу, а також суму та інші 
відомості про валюту, коштовності та інші предмети, про які йдеться в 
декларації і які особи пред'являють для митного оформлення. 

 
Завдання № 1 

Розподіліть групи пасажирів залежно від порядку перетину митного 
кордону України та процедури митного оформлення. Записи виконати у формі 
таблиці 4.  

 
Таблиця 4 

Групи пасажирів залежно від особливостей перетину митного кордону 
України 

№ Групи пасажирів Визначальні особливості процедури митного 
оформлення 

   
 

Завдання № 2 
Оберіть із списку, поданого нижче, та занотуйте обов’язки громадян при 

переміщенні через митний кордон України. 
Обов'язки громадян:  
• виконувати законні вимоги службових осіб митних органів;  
• бути присутніми під час митного оформлення предметів, що їм 

належать; 
• подавати митниці для проведення митного контролю декларації та 

інші документи, що передбачені чинними законодавчими актами;  
• самостійно, на вимогу працівників митниці, розпаковувати та 

упаковувати речі, предмети, які підлягають митному контролю; 
• оцінювати вартість предметів, що підлягають митному 

оподаткуванню; 
• відкривати багаж, ручну поклажу, місткості та інші місця, де можуть 

бути такі предмети. 
• залишати на зберігання в митниці свої речі, предмети, валюту, 

цінності, що не пропущені митницею через митний кордон України; 
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Завдання № 3 
Визначте обмежуючі обставини, за яких громадянину може бути 

тимчасово відмовлено у виїзді з України. Що є основою для використання 
даних обмежень працівниками митних органів щодо конкретної особи? 
Відповісти письмово. 

 
Тести 

1. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території 
України, навіть якщо вони тимчасово перебувають за кордоном: 

а) Резиденти; 
б) Нерезиденти; 
в) Громадяни України; 
г) Іноземці. 
 
2. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання за межами 

України, навіть якщо вони тимчасово перебувають на території України: 
а) Резиденти; 
б) Нерезиденти; 
в) Громадяни України; 
г) Іноземці. 

 
 3. 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. 
 
4. 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. 
 

 5. 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); 
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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). 
  
 6. Тип візи, на підставі якої іноземці та особи без громадянства 
прибувають в Україну для працевлаштування: 

а) МД-1; 
б) ІМ-1; 
в) ІМ-3; 
г) С-3. 

 
 7. Тип візи, на підставі якої іноземці та особи без громадянства 
прибувають в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної 
допомоги: 

а) МД-1; 
б) ІМ-1; 
в) ІМ-3; 
г) С-3. 

  
 8. Іноземці у разі в’ їзду в Україну повинні мати кошти в розрахунку на 
кожен місяць перебування на території України у розмірі: 

а) 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого в Україні; 
б) 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого в Україні; 
в) 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого в державі, 

громадянами якої вони є; 
г) 20-кратному розмірі мінімальної заробітної плати митного інспектора в 

Україні. 
 
 9. При втраті на території України паспорту іноземець повинен: 

а) Звернутися в міліцію; 
б) Письмово повідомити орган міграційної служби; 
в) Шукати самостійно; 
г) Письмово повідомити дипломатичне представництво. 
 

 10. Реєстрація паспортних документів для іноземців з держав з візовим 
порядком вїзду здійснюється на термін: 

а) Не більш як на квартал; 
б) Не більш як 90 днів; 
в) Протягом 180 днів; 
г) Вірна відповідь відсутня. 
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Завдання № 4 
У пустих блоках схеми (рис. 3) запишіть документи на право перетинання 

громадянами України державного кордону. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 - Документи на право перетинання громадянами України державного 

кордону 
 

Завдання № 5 
 Громадянин Росії Петренко Федір Володимирович в’ їжджає на митну 
територію України по особистим справам. В процесі митного оформлення на 
митному посту «Гоптівка» він пред’явив багаж: ноутбук «Acer» (19'' діагональ, 
вартість за чеком 500 американських доларів), телевізор «Panasonic» (21'' 
діагональ, вартість за чеком 290 американських доларів). Із особистих речей: 
фотоапарат Sony (вартість за чеком 250 американських доларів), золотий 
браслет (15 гр., вартістю 300 американських доларів), 1500 американських 
доларів та 2000 українських гривень.  
 За наведеними даними заповніть пасажирську митну декларацію. 
 
 

Документи на право перетинання 
громадянами України державного кордону 

Документи, що засвідчують 
особу 

Документи, необхідні при 
переміщенні товарів, що можуть 

підлягати декларуванню 
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Завдання № 6 
В Бориспільську митницю прибула туристична група із Об`єднаних 

Еміратів в складі керівника групи та 12 дітей віком 14-15 років. Інспектор 
митниці запропонував одому із дітей, який вів себе підозріло, пройти особистий 
огляд. Керівник групи не дозволила здійснити огляд, посилаючись на те, що 
дитина ще не досягла 16 літнього віку. Тоді інспектор запропонував керівнику 
групи провести її особливий огляд. На це керівник групи відповіла, що вона 
відповідає за дітей і не може їх залишити одних на хвилинку. 

Кваліфікуйте ситуацію, визначте подальші дії митного інспектора. 
 

Тести 
 1. Документ, обов’язковий до заповнення кожною особою, що прямує 
через митний кордон України: 

а) Пасажирська митна декларація; 
б) Транзитна митна декларація; 
в) В'їзна митна декларація; 
г) Декларація митної вартості. 
 

 2. Митний контроль пасажирів та багажу здійснюється службовими 
особами митниці шляхом: 

а) Перевірки документів, митного огляду (транспортних засобів, товарів, 
особистого огляду), переогляду, обліку предметів; 

б) Перевірки відповідних документів, що засвідчують особу; 
в) Перевірки документів та розпакуванням багажу; 
г) Заповнення відповідних документів, особистого огляду, огляду 

транспортного засобу. 
 
 3. Друкування та передання митним органам бланків ПМД здійснюється: 

а) ДМСУ; 
б) Самостійно митним постом; 
в) Обласною митницею; 
г) Бланки не використовуються. 

 
 4. 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. 

 
 5. Пасажирська митна декларація заповнюється громадянином: 

а) В одному примірнику; 
б) В двох екземплярах; 
в) В чотирьох примірниках; 
г) Залежно від потреб митниці. 
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 6. 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. 

 
 7. Предмети, що підлягають декларуванню, але не були зазначені в 
митній декларації визначаються: 

а) Предметами порушення митних правил; 
б) Особистими речами; 
в) Конфіскатом; 
г) Краденими. 

 
 8. Скільки незавірених виправлень допускається у митній декларації? 

а) 3; 
б) 1; 
в) 0; 
г) 2. 
 

 9. Особа заявила митному інспектору, що перевозить в сумці дуже 
чутливі відеоносії. Після цього митник: 
 а) має право оглянути сумку через рентгенапарат; 

б) не має права оглядати сумку через рентгенапарат. 
 

 10. На прикордонній митниці заповнюється декларації у кількості: 
 а) Одна; 
 б) Дві; 
 в) Чотири; 
 г) Три. 
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Практичне заняття за темою 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. 

 
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. 
 
Короткі теоретичні відомості до теми 
Митні процедури – операції, пов’язані із здійсненням митного контролю 

за переміщенням фізичних осіб, товарів і транспортних засобів через митний 
кордон України, митного оформлення цих фізичних осіб і товарів, а також із 
справлянням передбачених законом податків і зборів. 

Транспортні засоби, якими переміщуються фізичні особи та товари через 
митний кордон України, підлягають митному контролю та митному 
оформленню. 

Митний контроль за міжнародними перевезеннями фізичних осіб та 
товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними 
контрольними службами за спеціальними технологічними схемами з 
визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх 
безпосередніх обов’язків. 

Фізичні особи, транспортні засоби та предмети, які переміщуються через 
митний кордон України залізничним транспортом, пропускаються через кордон 
після здійснення відповідно до нормативно-правових актів прикордонного, 
митного контролю, а у відповідних випадках – санітарно-епідеміологічного, 
ветеринарного, фіто санітарного, екологічного контролю, контролю за 
переміщенням культурних цінностей. 

Для здійснення прикордонного контролю, митного контролю 
автомобільних транспортних засобів у пункті пропуску визначені окремі смуги 
руху, які позначені відповідними розпізнавальними знаками (табличками, 
дорожньою розміткою): «червоний коридор», «зелений коридор».  
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Зона прикордонного контролю – певна територія в пункті пропуску, на 
якій державна прикордонна служба здійснює прикордонний контроль осіб, 
транспортних засобів, вантажів та іншого майна згідно з чинним 
законодавством України. 

Зона митного контролю – частина території митниці, в межах якої митні 
органи здійснюють митні процедури. 

Послідовність проведення певних видів контролю при переміщенні 
фізичних осіб через митний кордон України з використанням автомобільного 
транспорту наступна: 

На в’ їзд в Україну: 
• прикордонний контроль України; 
• ветеринарний, фітосанітарний, екологічний контроль згідно ст. 27 

МКУ (за необхідності); 
• митний контроль України. 
На виїзд з України: 
• ветеринарний, фітосанітарний, екологічний контроль згідно ст. 27 

МКУ (за необхідності); 
• митний контроль України; 
• прикордонний контроль України; 
• митний контроль суміжної держави; 
• прикордонний контроль суміжної держави. 
Прикордонний та митний контроль суден закордонного плавання, 

вантажів і товарів здійснюється посадовими особами відділу прикордонної 
служби та посадовими особами митного поста певної митниці біля причалів 
порту або в акваторії порту. Робота з медико-санітарного огляду судна передує 
іншим видам огляду і здійснюється відповідно до вимог Міжнародного і 
національного законодавства. 

При переміщенні фізичних осіб авіаційним транспортом їх пропуск через 
державний кордон здійснюється після проведення прикордонного, митного, 
контролю на авіаційну безпеку, а у певних випадках інших видів контролю 
(санітарно-карантинного, ветеринарного, екологічного, тощо). 

 
Завдання № 1 

Розкрийте види та зміст контрольних операцій при переміщенні фізичних 
осіб залізничним транспортом через митний кордон України. Записи виконати 
у формі таблиці 5.  

 
Таблиця 5 

Види та зміст контрольних операцій при переміщенні фізичних осіб 
залізничним транспортом через митний кордон України 

№ Вид 
контролю 

Мета 
контролю 

Контролюючі 
органи 

Місце 
проведення 

Заходи контролю 
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Завдання № 2 
Вивчити послідовність проведення контролю при переміщенні фізичних 

осіб залізничним транспортом через митний кордон України, заповнити 
таблицю 6.  

 
Таблиця 6 

Послідовність проведення контролю при переміщенні фізичних осіб 
залізничним транспортом через митний кордон України 

Вид контролю № 

На в’ їзд в Україну На виїзд з України 

1   

2   

3   

 
Завдання № 3 

Вивчити послідовність проведення контролю при переміщенні фізичних 
осіб з використанням автомобільного транспорту через митний кордон України, 
заповнити таблицю 7.  

 
Таблиця 7 

Послідовність проведення контролю при переміщенні фізичних осіб з 
використанням автомобільного транспорту через митний кордон України 

Вид контролю № 

На в’ їзд в Україну На виїзд з України 

1   

2   

3   

4   

5   

 
Завдання № 4 

Вивчити особливості здійснення прикордонного та митного контролю 
залежно від вибору форми декларування при переміщенні фізичних осіб через 
митний кордон України з використанням автомобільного транспорту. Записи 
виконати у формі таблиці 8.  
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Таблиця 8 
Форми декларування Особливості здійснення прикордонного та митного 

контролю 
«Червоний коридор»  

«Зелений коридор»  

«Окрема смуга руху»  

 
Тести 

1. 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. Контрольні заходи щодо охорони території України від занесення з 

території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб 
тварин: 

а) Контроль за розвитком тваринництва; 
б) Ветеринарний контроль; 
в) Прикордонний контроль; 
г) Санітарний контроль. 

 
3. 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. Вид контролю, що передує іншим видам контролю на в’ їзд в Україну 

фізичних осіб залізничним транспортом: 
а) Митний контроль; 
б) Санітарний контроль; 
в) Прикордонний контроль; 
г) Екологічний контроль. 
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5. З якого часу допускається прохід осіб на платформи, на якиз 
здійснюється прикордонний контроль потягів міжнародного сполучення, що 
слідують на в’ їзд в Україну, та посадка пасажирів у вагони? 

а) За 5 хв до відправки поїзда після оголошення черговим по вокзалу; 
б) Після завершення санітарного контролю; 
в) Після завершення прикордонного контролю; 
г) За 10 хв до відправки поїзда після оголошення черговим по вокзалу. 
 
6. Коли відбувається посадка пасажирів у вагони залізничного транспорту 

на виїзд з України? 
а) У перші 5 хв стоянки поїзда; 
б) Після оголошення черговим по станції; 
в) Після завершення прикордонного контролю; 
г) У перші 10 хв стоянки поїзда. 
 
7. Використання вантажної митної декларації для оформлення товару, що 

переміщує фізична особа, відбувається: 
а) У разі перевищення ваги товару 50 кг; 
б) У разі перевищення вартості товару 1000 євро та/або ваги 100 кг; 
в) За вибором фізичної особи; 
г) У разі перевищення вартості товару 200 євро та/або ваги 100 кг. 
 
8. 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: 
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». 
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Завдання № 5 
В пустих блоках схеми (рис. 4) зазначте обов’язкові види контролю при 

переміщенні фізичних осіб через державний кордон України суднами 
закордонного плавання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 4 – Обов’язкові види контролю при переміщенні фізичних осіб через 
державний кордон України суднами закордонного плавання 

 
Завдання № 6 

 Розкрийте обов’язки та умови переміщення фізичних осіб круїзним 
судном через митний кордон України. Записи виконати у формі таблиці 9. 
 

Таблиця 9 
Обов’язки та умови переміщення фізичних осіб круїзним судном через 

митний кордон України 

 
Завдання № 7 

У формі схеми (рис. 5) зазначте етапи митного оформлення фізичних 
осіб, що переміщуються яхтами. 
 
 

№ Обов’язки та умови для фізичних 
осіб 

Обов’язки та умови для керівництва 
круїзного судна, туристичної 

організації 
1   

Оглядова робота на транспортному засобі 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5 – Етапи митного оформлення фізичних осіб, що переміщуються яхтами 

 
Завдання № 8 

 Вивчить порядок митного контролю та оформлення фізичних осіб при їх 
виїзді з території України авіаційним транспортом. Записи виконати у формі 
таблиці 10. 
 

Таблиця 10 
Особливості митного контролю та оформлення фізичних осіб при їх виїзді з 

території України авіаційним транспортом 

 
Тести 

1. Вид контролю, що передує всім іншим при переміщенні фізичних осіб 
через митний кордон України суднами закордонного плавання: 

а) Митний контроль; 
б) Прикордонний контроль; 
в) Радіологічний огляд судна; 
г) Медико-санітарний огляд судна. 

 
2. Суднова роль – це: 
а) Список пасажирів, що переміщуються на судні; 
б) Призначення судна; 
в) Посвідчення щодо виду судна; 

№ Вид контролю Його характеристика, заходи щодо здійснення 
контролю 

1   

Передача капітаном яхти митному 
інспектору пакету документів: 

- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
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г) Документ, що засвідчує проходження прикордонного контролю 
судном. 

 
3. 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. 

 
4. Документи, що подає адміністрація судна для проходження 

прикордонного контролю: 
а) Суднову роль, паспорт моряка у членів екіпажу, паспорти пасажирів, 

судновий журнал, перелік портів заходу, інші документи; 
б) Суднову роль, список екіпажу, паспорти пасажирів, свідоцтво порту 

відправлення, інші документи; 
в) Список пасажирів, список екіпажу, паспорти екіпажу, свідоцтво порту 

відправлення, судновий журнал, інші документи; 
г) Суднову роль, паспорт моряка, перелік портів заходу, вантажну митну 

декларацію, інші документи. 
 
5. Документи, необхідні для митного оформлення фізичних осіб, що 

переміщується через митний кордон України яхтами: 
а) Суднова роль, паспорт моряка у членів екіпажу, паспорти пасажирів, 

судновий журнал, перелік портів заходу, інші документи; 
б) Суднова роль, список екіпажу, паспорти пасажирів, свідоцтво порту 

відправлення, інші документи; 
в) Список пасажирів, список екіпажу, паспорти екіпажу, свідоцтво порту 

відправлення, судновий журнал, декларація про особисті речі членів екіпажу 
інші документи; 

г) Суднова роль, довідка про наявність на борту яхти наркотичних 
засобів, боєприпасів, список яхтових припасів, декларація про особисті речі 
членів екіпажу, митні декларації членів екіпажу і пасажирів, список пасажирів. 

 
6. Першим видом контролю при в’ їзді на територію України авіаційного 

транспорту на борту якого знаходяться пасажири та вантаж є: 
а) Прикордонний контроль; 
б) Контроль на авіаційну безпеку; 
в) Санітарно-карантинний контроль; 
г) Митний контроль. 

 
7. Яким чином здійснюється паспортний контроль при переміщенні 

фізичних осіб авіаційним транспортом? 
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а) Оформлення пасажирів через зал в приміщенні аеровокзалу або 
безпосередньо на борту повітряного судна; 

б) Оформлення в режимі «зеленого» коридору; 
в) Оформлення в режимі «червоного» коридору; 
г) Оформлення в режимі «зеленого» або «червоного» коридору. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
 

Практичне заняття за темою 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. 
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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; 
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. 

 
Короткі теоретичні відомості до теми 

 Громадяни можуть переміщувати через митний кордон України будь-які 
особисті речі та товари, крім тих, що заборонені до ввезення, вивезення, 
транзиту та не можуть перебувати у власності громадян або щодо яких 
законодавством України встановлені обмеження. 
 Уніфікована митна квитанція МД-1 є фінансовим документом суворої 
звітності. МД-1 розроблена з метою вдосконалення організації роботи по 
прийому на зберігання митницею не пропущених через кордон України речей, 
валюти та цінностей, а також по прийому від громадян сум мита за речі, що 
переміщуються ними через митний кордон України та підлягають митному 
оподаткуванню. 
 Несупроводжуємий багаж – товари, які переміщуються через митний 
кордон України окремо від фізичної особи (власника або уповноваженої особи) 
на її адресу. Несупроводжуємий багаж підлягає митному оформленню тією 
митницею, в зоні діяльності якої проживає власник вантажу. 
 Пропуск через митний кордон України товарів, що тимчасово ввозяться 
громадянами на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне 
вивезення, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна 
вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподільного товару незалежно від 
митної вартості та ваги дозволяється за умови письмового декларування в 
порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на 
рахунок митного органу грошової застави у сумі податків, що підлягають 
сплаті при ввезенні таких товарів з метою вільного використання. Прийняття 
митницею відправлення грошової застави здійснюється із застосуванням 
квитанції МД-1. За умови виконання громадянином наданого митному органу 
зобов’язання грошова застава повертається громадянинові. 
 Громадяни, які виїжджають з України на постійне місце проживання, 
оформляють паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Для виїзду на 
постійне місце проживання за кордон у паспорті громадянина України робиться 
відповідний запис, виїжджаючий здає свій паспорт громадянина України з 
позначкою про виписку з місця проживання. Громадянин зобов’язаний після 
прибуття на місце проживання за кордоном стати на облік у дипломатичному 
представництві або консульській установі України. 
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Завдання № 1 
 У пустих блоках схеми (рис. 6) зазначте документи, необхідні для 
здійснення митного контролю фізичних осіб в прикордонному пункті пропуску 
на державному кордоні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6 – Документи, необхідні для здійснення митного контролю фізичних осіб 

в прикордонному пункті пропуску на державному кордоні 
 

Завдання № 2 
 Надайте коротку характеристику видам документів, що застосовуються 
при декларуванні товарів і особистих речей фізичних осіб при переміщенні 
через митний кордон України. Записи виконати у формі таблиці 11. 

Таблиця 11 
№ Вид документу Призначення Особливості заповнення, 

відомості, що зазначаються 
1 Вантажна митна 

декларація МД-2 
  

2 Пасажирська митна 
декларація МД-4 

  

3 Уніфікована митна 
квитанція МД-1 

  

Документи, що надає фізична 
особа для здійснення 
митного контролю 
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Завдання № 3 
 Із поданого списку оберіть випадки (операції), для відображення яких 
застосовується уніфікована митна квитанція МД-1: 

- прийняття на зберігання митним органом товарів, що належать фізичним 
особам і не пропущені митницею через митний кордон України; 

- прийняття митним органом на зберігання валюти та цінностей, що 
належать фізичним особам і не пропущені митним органом через митний 
кордон України; 

- у випадку, коли товар є контрабандою; 
- вилучення національної валюти та цінних паперів України при ввезенні їх 
без підстав; 

- якщо товар підлягає знищенню, конфіскації; 
- прийняття сум мита, митних зборів і податків, передбачених 
законодавством; 

- товар перевозиться у несупроводжуємому багажі. 
 

Завдання № 4 
Сім`я в складі чоловіка, жінки та одного дорослого сина переїхала на 

постійне місце проживання з Росії до України. Кожен з них їхав на своєму 
власному авто.  
 Чи можливо таке переміщення через митний кордон України? Який 
порядок митного оформлення кожного автомобіля? 
 

Тести 
1. 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. 
 

2. Документи, із заповненням яких здійснюється митне оформлення 
предметів (товарів), що ввозяться громадянами, які не є 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 та уніфікована митна 

квитанція МД-1; 
г) Уніфікований адміністративний документ форми МД-2 та пасажирська 

митна декларація форми МД-4. 
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3. 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. 
 
4. Бланк документу форми МД-1 представляє собою: 
а) Бланк, виготовлений друкарським способом, із захисними елементами; 
б) Надруковані аркуші, з однаковими серією та номером; 
в) Три самокопіювальні аркуші, виготовлені друкарським способом, з 

порядковими серією й номером; 
г) Три самокопіювальні аркуші, виготовлені друкарським способом, з 

однаковими серією й номером. 
 

5. 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. 
 

6. Графи "Сума чи вартість, грн.", "Сума, грн.", "Усього (літерами)" 
аркушів МД-1 зафарбовано: 

а) Першого аркуша - рожевим кольором, другого - блакитним, третього - 
червоним; 

б) Першого аркуша - рожевим кольором, другого - блакитним, третього - 
жовтим; 

в) Першого аркуша - рожевим кольором, другого - жовтим, третього - 
блакитним; 

г) Не зафарбовано. 
 
7. Квитанційні книжки уніфікованих митних квитанцій складаються з: 
а) З 25 зброшурованих бланків МД-1; 
б) З 50 зброшурованих бланків МД-1; 
в) З зброшурованих бланків МД-2; 
г) З 50 зброшурованих бланків МД-4. 

 
8. 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. 
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9. 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). 

 
10. Повернення прийнятої на зберігання митним органом валюти України 

фізичним особам на підставі подання необхідних документів може бути 
здійснене: 

а) Митним органом за місцем проживання; 
б) Спеціально призначеним для цього митним відділом; 
в) Будь-яким митним органом; 
г) Митним органом, що прийняв валюту на зберігання. 

 
Завдання № 5 

 Із поданого списку оберіть та занотуйте варіанти відповідей, що вказують 
фізичних осіб, які можуть відправити несупроводжуємий багаж з України: 

- громадяни, що прямують за кордон на постійне місце проживання; 
- громадяни, що прямують за кордон у туристичних цілях; 
- громадяни України, що прямують за кордон у приватних справах; 
- громадяни України, що прямують за кордон у службових справах на 
термін більше 1 року; 

- громадяни України, що прямують за кордон у службових справах на 
термін більше 3 років; 

- іноземні громадяни, що прямують за кордон у службових справах; 
- іноземні студенти, термін тимчасового перебування яких на Україні 
перевищує 3 роки; 

- іноземні студенти, термін тимчасового перебування яких на Україні 
перевищує 1 рік; 

- особи, що користуються на території України митними пільгами. 
 

Завдання № 6 
 Розподіліть види документів, зазначені у списку, залежно від їх 
використання при митному оформленні товарів та речей фізичних осіб, що 
перевозяться в режимі тимчасового ввезення, та при переїзді на постійне місце 
проживання. Записи виконайте у формі таблиці 12. 
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 Перелік документів необхідних для митного оформлення: 
- зобов’язання про зворотне вивезення товарів; 
- письмова заява на ім’я начальника відділу несупроводжуваного багажу 
внутрішньої митниці за місцем проживання; 
- пасажирська митна декларація; 
- закордонний паспорт, чи документ, що його заміняє, на всіх повнолітніх 
членів сім'ї з відкритими візами; 
- уніфікована митна квитанція МД-1; 
- ксерокопія паспорта, де проставлений штамп «На постійне проживання», 
скріплений візовою печаткою підрозділу паспортної служби; 
- Акт про підтвердження вивезення товарів та/або транспортних засобів; 
- листок вибуття, його ксерокопія; 
- накладні на контейнер, багажні квитанції на окремі місця; 
- письмова заява громадянина щодо повернення грошової застави; 
- п’ять примірників списку речей. 

 
Таблиця 12 

Документи, з використанням яких проводиться митне оформлення 

 
Тести 

1. Товари, які переміщуються через митний кордон України окремо від 
фізичної особи на її адресу: 

а) Несупроводжуваний багаж; 
б) Відвантажений багаж; 
в) Контрабанда; 
г) Відправлений багаж. 

 
2. Окремо від фізичної особи на її адресу не може переміщуватись: 
а) Особисті речі; 
б) Призи, подарунки; 
в) Відеоапаратура; 
г) Валюта, цінності, продукти харчування. 

 
3. Якщо громадянин вивозить предмети, які підпадають під товарну 

партію, йому необхідно оформити: 
а) Пасажирську митну декларацію МД-4; 
б) Уніфіковану митну квитанцію МД-1; 
в) ВМД типу «ЕКГ»; 
г) ВМД типу «ІМГ». 
 

Товарів фізичних осіб, що 
перевозяться в режимі тимчасового 

ввезення 

Товарів фізичних осіб при переїзді 
на постійне місце проживання 
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4. Товарною партією є: 
а) Товари, придбані в Україні, які вивозяться або пересилаються 

громадянами на суму, еквівалентну 100 000 євро, в перерахунку по курсу НБУ в 
день оформлення митної декларації; 

б) Товари, придбані в Україні, які вивозяться або пересилаються 
громадянами на суму, еквівалентну 100 000 євро, в перерахунку по курсу НБУ в 
день оформлення митної декларації; 

в) Товари, що вивозяться за одним чеком; 
г) Товари, власником яких є одна фізична чи юридична особа. 
 
5. Запобіжний засіб по забезпеченню внесення громадянами, 

передбачених законодавством обов’язкових митних платежів з метою 
запобігання ними порушення зобов’язань про зворотне вивезення товарів, що 
переміщуються з метою транзиту: 

а) Страховий поліс; 
б) Грошова застава; 
в) Підписка; 
г) Майнова застава. 

 
6. Грошова застава уноситься через банк громадянином на рахунок: 
а) Митниці відправлення; 
б) Митниці призначення; 
в) ДМСУ; 
г) Обласної митниці. 

 
7. Повернення громадянину грошової застави, унесеної готівкою в 

національній валюті України, здійснюється: 
а) Митницею відправлення; 
б) Митницею призначення; 
в) ДМСУ; 
г) Обласною митницею. 

 
8. При вивезенні предметів особистого користування громадянами, що 

виїжджають на постійне місце проживання, митні збори: 
а) Нараховуються та сплачуються відповідно до ринкової ціни речей; 
б) Сплачується фіксований митний збір; 
в) Сплачуються у розмірі 50 % від нарахованих; 
г) Не нараховуються і не сплачуються. 

 
9. Підставою для ввезення чи вивезення в Україну чи з України 

предметів, що входять до складу спадщини, є: 
а) Заповіт, завірений в консульській установі держави, де відкрита 

спадщина; 
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б) Свідоцтво про отримання спадщини завірене нотаріально та 
легалізоване в консульській установі держави, де відкрита спадщина; 

в) Свідоцтво про смерть спадкодавця, заповіт про спадщину; 
г) Свідоцтво про смерть спадкодавця, свідоцтво про отримання спадщини 

завірене нотаріально та легалізоване в консульській установі держави, де 
відкрита спадщина. 

 
10. Речі, що не пропущені митницею через кордон, внаслідок 

встановлених законодавством заборон та за відсутності ознак порушень митних 
правил і за відсутності у власника документів на право володіння ними: 

а) Поверненню не підлягають; 
б) Затримуються та передаються відповідним компетентним органам; 
в) Здаються на зберігання в митницю; 
г) Повертаються за кордон. 

 
 

Практичне заняття за темою 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. Вивчення умов звільнення від оподаткування при перетині 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.  
 
Короткі теоретичні відомості до теми 
Предмети, які ввозяться на митну територію України громадянами 

України, іноземними громадянами та особами без громадянства, підлягають 
обкладенню митом за повними ставками Єдиного митного тарифу, податку на 
додану вартість та акцизного збору. 

Стягнення мита, акцизного і митного зборів, податку на додану вартість 
за митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться в Україну 
громадянами-підприємцями, здійснюється з заповненням уніфікованого 
адміністративного документу МД-2. 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 за документом МД-1. 
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На відміну від юридичних осіб, фізичні не мають права на преференційні 
та пільгові ставки мита, на них не поширюється дія міжнародних угод про 
вільну торгівлю. З предметів і товарів, що переміщуються фізичними особами, 
не справляються митні збори, а при нарахуванні мита, акцизного збору, податку 
на додану вартість базою оподаткування є чиста митна вартість (без врахування 
попередньо нарахованих за товар платежів). 
 

Завдання № 1 
 При проходженні митного оформлення на митному посту Гоптівка 
громадянин Росії Григоров О.І. задекларував у пасажирській митній декларації 
ряд предметів, які він ввозить на митну територію України. На товари наявні 
всі чеки, що свідчать про вартість задекларованого багажу. 
 Надана Григоровим О.І. інформація при митному оформленні: 
- адреса проживання: Росія, м. Калінінград, вул. Культури, 8; 
- мета візиту: особисті справи; 
- валюта: 3000 американських доларів, 3500 українських гривень; 
- особисті речі: золотий браслет (вага 10 гр., вартість 200 €), фотоапарат Nikon 
(вартість 150 €), годинник Appella (вартість 180 €). 
- подарунки: ноутбук «Toshiba» (вартість 15000 російських рублів), відеокамера 
«Sony» (вартість 300 €), вино «Acorex Wine» 4 пляшки по 0,7 л. вартістю 8 € за 
пляшку. 
 Заповніть за наданими даними уніфіковану митну квитанцію, проведіть 
нарахування митних платежів.  
 

Завдання № 2 
Відповідно до законодавства України розрахуйте митні платежі при 

ввезенні нового автомобіля "Шкода" з обсягом двигуна 1600 см3 на митну 
територію України фізичною особою. Вартість визначена в "інвойсі" 20000 дол. 
США.  
 

Завдання № 3 
Громадянин України придбав в Німеччині один вантажний автомобіль та 

легковий, який він розібрав на запчастини і загрузив у вантажівку. По 
документам та іншим ознакам встановлено, що обидва авто 1998 року випуску. 
 Який порядок оформлення вантажного автомобіля та розібраного 
легкового? Яким чином при цьому проходить нарахування митних платежів? 
Відповідь обґрунтуйте. 

 
Завдання № 4 

Громадянин України, повертаючись з туристичної поїздки з Іраку, 
задекларував для ввезення коврові вироби, вироби із золота, тютюнові вироби 
на суму 1000 доларів США, на які він мав декларацію. 
 На яких умовах можна пропустити вказані товари? 
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Тести 
1. Митні платежі на товари, що перевозяться фізичними особами, 

нараховуються відповідно до: 
а) Ринкової вартості товару; 
б) Купівельної спроможності товару; 
в) Біржової вартості товару; 
г) Митної вартості товару. 

 
2. 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. 

 
3. Митне оформлення предметів, що ввозяться (пересилаються) 

громадянами-підприємцями здійснюється із заповненням: 
а) МД-2; 
б) ВМД; 
в) МД-3; 
г) Усі відповіді вірні. 

 
4. Митне оформлення предметів, що ввозяться громадянами не 

підприємцями здійснюється: 
а) МД-2 та МД-4; 
б) МД-1 та МД-3; 
в) МД-1 та МД-4; 
г) МД-2 та МД-3. 

 
5. Товарною партією визначаються товари і предмети, що перевищують 

за своєю митною вартістю суму у валюті України, еквівалентну: 
а) 10 000 євро; 
б) 100 000 євро; 
в) 100 000 доларів США; 
г) 100 000 гривень. 

 
6. Звільняються від оподаткування наступні товари, що ввозяться на 

митну територію України громадянами: 
а) товари на суму до 50 євро; 
б) товари загальною вартістю до 100 000 євро; 
в) товари загальною вартістю до 200 євро; 
г) транспортний засіб російського виробництва. 
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7. 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. 
 
8. Громадянам без сплати мита дозволяється провозити тютюнових 

виробів: 
а) 200 г; 
б) 300 г; 
в) 500 г; 
г) 100 г. 
9. При визначенні розміру митних платежів з транспортних засобів їх 

поділяють на: 
а) Легкові, вантажні; 
б) Підакцизні, непідакцизні; 
в) Вантажні, пасажирські; 
г) Без причепа, з причепом. 

 
10. Яку суму готівки фізична особа має право ввозити в Україну та 

вивозити за межі України без письмового декларування митному органу? 
а) до 10 000 євро; 
б) до 10 000 доларів США; 
в) до 10 000 гривень; 
г) до 100 000 євро. 

 
 

Практичне заняття за темою 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.  
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Короткі теоретичні відомості до теми 
До об’єктів порушення митних правил належать предмети зі спеціально 

виготовленими тайниками чи без них. Вилучені предмети обов’язково 
перелічуються у протоколі або у додатку до нього, з обов’язковим зазначенням 
міри, ваги, одиниць виміру, особливих ознак і вартості.  

Справи про порушення митних правил розглядають у митному органі, що 
їх порушив, у термін 15 днів з дня отримання матеріалів уповноваженою 
службовою особою у присутності особи, що притягується до адміністративної 
відповідальності. За результатами розгляду справи виноситься постанова 
митного органу. 

Відповідальність за контрабанду та порушення митних правил настає з 
досягненням особою 16-річного віку. 

Оскаржити постанову про накладення адміністративного стягнення особа 
має право протягом 10 днів з дня її винесення у суд за місцем розташування 
митного органу. Оскарження у ДМСУ розглядаються протягом 1 місяця з дня їх 
надходження на розгляд, а у справах, що не вимагають додаткової перевірки, - 
протягом 15 днів.  

 
Завдання № 1 

Інспектором одного із митних постів при митному контролі автомобіля 
мешканця м. Чернівці, який прямував за кордон, була виявлена старовинна 
ікона без відповідних документів на вивіз та біля 20 000 доларів США, що не 
були задекларовані. По факту була порушена справа на контрабанду. Після 
виконання всіх дій дізнання, вилучені предмети та автомобіль були передані 
співробітнику УСБУ по Чернівецької області, який поставив авто на стоянку у 
внутрішній двір УСБУ, а ікону і гроші закрив в свій сейф, про що керівництво 
УСБУ не повідомив. Разом з ним в кабінеті працював ще один співробітник 
УСБУ. 
 В ранці наступного дня відкривши сейф співробітник речових доказів по 
справі не знайшов. 

Кваліфікуйте ситуацію. Змодулюйте подальший розвиток даної справи. 
 

Завдання № 2 
Управлінням внутрішніх справ по Рівненській області було затримано 

громадянина України, який керував автомобілем з іноземними номерами. 
Даний громадянин пред`явив завірену нотаріусом довідку, що авто він отримав 
від громадянина Німеччини в подарунок ще рік тому. На цьому автомобілі він 
в`їхав в Україну і оформив його в режимі “тимчасового ввезення”. 

Чи є в даному випадку факт порушення митних правил? Відповідь 
обґрунтуйте. 
 

Завдання № 3 
Керчинською митницею було затримано судно, капітан якого перевозив з 

Греції відповідно декларації апельсини. При митному контролі було виявлено, 
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що все судно заповнено контейнерами з тютюновими виробами. Поки йшло 
митне оформлення вантажу в порт прибуло 3 автомобіля для його вивезення. 
Після виявлення факту декларування товару не своїм найменуванням, 
начальник митниці прийняв рішення виставити охорону біля судна. Водії 
попередньо прибулих автомобілів заявили, що їх найняв невідомий чоловік, 
заплатив по 50 доларів за те, щоб вони привезли контейнери з порту до 
місцевого стадіону, де їх повинні були перевантажити на інші машини. За 
вказаною в декларації адресою ніякої фірми не зареєстровано. 

Оцініть ситуацію, визначте як можна кваліфікувати дане 
правопорушення? Визначте до яких мір відповідальності можуть бути 
притягнені винні особи. 

 
Завдання № 4 

Інспектор Волинської митниці на м/п Ягодин, здійснюючи митний огляд 
автомашини з прицепом громадянина, виявив у возику металобрухт за 
ознаками титана. 

На запитання про наявність декларації на право вивозу ліцензійних 
товарів та речовин, даний громадянин набрав по персональному мобільному 
телефону номер, доповів комусь ситуацію і передав інспектору. Після короткої 
розмови митний інспектор дав дозвіл на вивіз металобрухту (біля 200 кг.) без 
оформлення документів. 

Оцініть ситуацію. Чи є в даній ситуації ознаки порушення митних 
правил? Відповідь обґрунтуйте. 
 

Тести 
1. Адміністративне правопорушення, яке полягає у вчиненні 

протиправних, винних (умисних або з необережності) дій чи бездіяльності, що 
посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення 
товарів і транспортних засобів через митний кордон України: 

а) порушення митного режиму; 
б) порушення митних правил; 
в) порушення митного законодавства; 
г) штраф. 
 
2. Вид юридичної відповідальності, яка полягає у застосуванні 

повноважним органом або посадовою особою такого органу адміністративного 
стягнення до фізичної чи юридичної особи, що скоїла правопорушення: 

а) адміністративна відповідальність; 
б) процесуальна відповідальність; 
в) громадянська відповідальність; 
г) суспільна відповідальність. 
 
3. Підстава для виникнення кримінальної відповідальності: 
а) адміністративна відповідальність; 
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б) проступок; 
в) злочин; 
г) суспільна безвідповідальність. 

 
4. Суб’єктами кримінальної відповідальності можуть бути: 
а) тільки юридичні особи; 
б) фізичні та юридичні особи; 
в) тільки фізичні особи; 
г) жодної вірної відповіді. 
 
5. 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. 
 
6. Після винесення постанови штраф має бути сплачено: 
а) протягом 15 днів з моменту її винесення; 
б) протягом 10 днів з моменту її винесення; 
в) протягом 20 днів з моменту її винесення; 
г) часових обмежень не передбачено. 

 
7. Вид стягнення, який може застосовуватися як основний, і як 

додатковий: 
а) суспільні роботи; 
б) штраф; 
в) попередження; 
г) конфіскація. 
 
8. Грошове стягнення, що накладається на особу за порушення митних 

правил у випадках і межах, встановлених Митним кодексом: 
а) податок; 
б) штраф; 
в) пеня; 
г) збір. 
 
9. Адміністративні стягнення у вигляді попередження та штрафу можуть 

бути накладені 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. 
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10. 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. 
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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». 

10.Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 №1989 (зі змінами та 
доповненнями) «Питання пропуску через державний кордон автомобільних, 
водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і 
товарів, що переміщуються ними». 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 №269 (зі змінами та 
доповненнями) «Про здійснення попереднього документального контролю 
товарів у пунктах пропуску через державний кордон України». 

12.Постанова Кабінету Міністру України від 15.07.97 №748 (зі змінами та 
доповненнями) «Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за 
встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон 
України предметів». 

13.Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2001 №35 (зі змінами та 
доповненнями) «Про  затвердження Положення про порядок надання 
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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 27.01.95 №57 (зі змінами та 
доповненнями) «Про затвердження Правил перетинання державного кордону 
громадянами України».  

17.Постанова Кабінету Міністрів від 29.12.95 №1074 (зі змінами та 
доповненнями) «Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в 
Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію». 

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 міністрів від 15.07.1997 р. № 748 (зі змінами та 
доповненнями) „Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за 
встановленою формою в разі переміщення ними через митний кордон 
України товарів та інших предметів". 

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. 

26.Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04.02.1994 року №3929-
XII зі змінами і доповненнями. 
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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 11.07.2002 № 92-ІУ 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). 
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 
організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що 
переміщуються ними», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
08.10.04 за № 1286/9885. 

45.Наказ ДМСУ від 19.07.2001 року №491 «Про затвердження правил митного 
контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, 
консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх 
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персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України 
митними пільгами». 

46.Наказ ДМСУ №618 від 20.07.2007 «Про затвердження Порядку повернення 
платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках 
митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково 
та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких 
здійснюється митними органами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 25.09.2007 за № 1097/14364. 

47.Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.10.2004 
№711 ДСК «Про затвердження Інструкції з організації і здійснення 
прикордонного контролю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
10.12.2004 за №1571/10170. 

48.Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 09.06.09 
№491 «Про удосконалення прикордонного контролю в пунктах пропуску 
через державний кордон для міжнародного морського (річкового, паромного) 
сполучення». 

49.Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 09.07.07 
№512 «Про удосконалення системи оглядової роботи та її оперативного 
забезпечення у пунктах пропуску через державний кордон». 

50.Спільний наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України та 
ДМСУ від 24.11.2003 № 297/793 «Про затвердження Технології 
прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний 
кордон», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.12.2003 за 
№1133/8454. 

51.Спільний наказ ДМСУ и, Адміністрації Державної прикордонної служби 
України, МОЗ України, Міністерства аграрної політики України, 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, 
Міністерства культури і туризму України від 31.08.2005 
№819/641/435/441/310/592 «Про затвердження Інструкції з організації 
здійснення попереднього документального контролю товарів, що ввозяться 
на митну територію України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 16.09.2005 за №1062/11342. 

52.Спільний наказ ДМСУ, Адміністрації Державної прикордонної служби 
України, Міністерства транспорту та зв'язку України, МОЗ України, 
Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і 
туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням 
безпеки авіації від 28.11.2005 №1167/886/824/643/655/424/858/900 «Про 
затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій 
посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних 
засобів у пунктах пропуску через державний кордон України», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за №1557/11837. 

53.Спільний наказ Державного комітету у справах охорони державного 
кордону України та Міністерства закордонних справ України від 22.02.01 
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№19/21/6-410-98 «Про затвердження Інструкції про порядок пропуску через 
державний кордон України вищих посадових осіб, офіційних делегацій», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.01 року за № 247/5438. 

 
Додаткова література 
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