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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку багатополярного світу жодна країна не 

здатна розвиватися ізольовано. Митна справа ‒ це відносини, що складаються в 

системі зовнішньоекономічних відносин, важлива ланка в міжнародному 

співробітництві на регіональному та національному рівнях. Вона складається з 

митної політики, міжнародних правил, зовнішньоторговельних угод, порядку та 

умов переміщення через митні кордони товарних, транспортних, фінансових та 

інформаційних потоків, а також із загальноприйнятих заходів тарифного та 

нетарифного регулювання, експортного контролю тощо. 

Взятий Україною курс на інтеграцію своєї економіки у світову ринкову 

систему, приєднання до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), вступу 

до Світової організації торгівлі (СОТ) тощо вимагає дотримання визнаних у 

міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної 

форми декларування експорту та імпорту товарів, інших загальноприйнятих у 

міжнародній практиці норм та стандартів. Таким чином, відповідно сучасним 

умовам державної політики України, насамперед захисту економічних інтересів 

та впорядкування зовнішньоекономічних операцій, зростає роль професійної 

підготовки фахівців зі знанням митної справи. 

Метою освоєння курсу «Митна справа» є формування у студента  

глибоких знань відносно основ митної діяльності та спрямовання їх на 

здійснення умов для формування ринкової економіки у зовнішньоекономічної 

діяльності та забезпечення економічної охорони державного кордону України. 

Для досягнення мети навчальної дисципліни «Митна справа» 

передбачається рішення наступних завдань: оволодіння знаннями відносно 

суттєвості та значення митної справи, єдиної системи митних органів, їх 

функцій, прав та обов’язків, форм та методів діяльності; придбання навичок 

правильного орієнтування у великому митному законодавстві, яке регулює усі 

види суспільних відношень які пов’язані з переміщенням через митний кордон 

України товарів; вивчення  принципів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності у митній справі, засобів та методів тарифного 

та нетарифного регулювання у митній справі; опанування процедурою митного 

оформлення пасажирських переміщень, переміщень пасажирського багажу та 

інших товарів і предметів при  їх переміщенні через митний кордон України. 

Навчальна дисципліна містить матеріал, який науково обґрунтовує 

завдання, виховує практичні уміння і навички професійної діяльності 

майбутнього спеціаліста в межах спеціальності «Товарознавство та експертизи 

в митний справі». Вивчення дисципліни включає лекції та практичні заняття під 

керівництвом викладача, а також самостійну роботу студентів, що забезпечує 

закріплення теоретичних знань, сприяє отриманню практичних навичок й 

розвитку самостійного мислення, спонукає до творчої й активної праці, 

активізує пошукову та дослідницьку діяльність. 
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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Підвищення якості підготовки фахівців вимагає перш за все всебічного 

удосконалення організації та змісту освіти. Одна з вимог до сучасної вищої 

школи – студенти повинні не тільки опанувати програму комплексу навчальних 

дисциплін, але і модель дії спеціаліста в тій чи іншій сфері професійної 

діяльності (ситуації). 

Для відпрацювання такої узагальненої моделі дій спеціаліста, а також 

найбільш типових ситуацій майбутньої професійної діяльності, велика увага 

приділяється організації самостійної роботи студентів. 

Оволодіння навчальної дисципліни «Митна справа» базується на знаннях 

низки дисциплін: Товарознавство продовольчих товарів, Товарознавство 

непродовольчих товарів, Інформатика та комп’ютерна техніка, Інформаційні 

технології та системи, Основи зовнішньоекономічної діяльності, Технічні 

засоби митного контролю. Крім того, при визначенні змісту дисципліни мається 

на увазі те, що окремі питання митної справи є предметом вивчення і інших 

дисциплін – таких як: Товарна номенклатура ЗЕД, Митні збори та тарифи, 

Організація боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями. 

Самостійній роботі студентів передують лекції, на яких розглядаються 

базові та проблемні положення дисципліни «Митна справа» Після цього 

студенти мають ознайомитися з головними питаннями кожної теми відповідно 

до програми дисципліни і приступати до засвоєння матеріалу за допомогою 

рекомендованих літературних джерел, законодавчих та інструктивних 

матеріалів, тощо. Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з 

дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах і 

лабораторіях, комп’ютерному класі та в домашніх умовах. 

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни містять назви 

теми, перелік основних питань, питання для самоконтролю, індивідуальні 

завдання які складаються з різноманітних ситуаційних завдань, тестові питання 

з варіантами відповіді, а також список рекомендованої літератури для більш 

глибшого розуміння проблематики дисципліни «Митна справа», однак, 

студенти також повинні стежити за появою нових нормативних постанов та 

розпоряджень відповідних митних органів за публікаціями у спеціальних 

газетах та журналах.  

Вивчення курсу передбачає не лише опрацювання теоретичного 

матеріалу та складання відповідей на контрольні запитання для самоперевірки, 

а й розв'язання індивідуальних практичних ситуаційних задач, які містяться у 

цьому навчально-методичному виданні, так як при їх вирішуванні досягається 

більш високий рівень засвоювання пройденого матеріалу. Якщо студент під час 

самостійної роботи не зміг виконати те чи інше завдання методичних вказівок 

або у нього виникли додаткові питання і труднощі за матеріалами теми, він 

повинен звернутися до викладача за консультацією у день, передбачений 

графіком консультацій. 

 



 5 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тематичний план дисципліни з розподілом навчального часу та видами 

аудиторних занять і самостійної роботи для денної та заочної форм навчання 

наведено в таблиці. 

Таблиця 

Розподіл навчального часу за темами та формами аудиторних занять і 

самостійної роботи для денної та заочної форм навчання 

 

 

 

Назви змістових  

модулів і тем 
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Розділ 1.  

Тема 1.1. Загальні 

положення митної справи 

10 2 2 2 4 21 1 1 4 15 

Тема 1.2. Митні режими 24 4 4 2 14 21 1 1 4 15 

Тема 1.3. Основні 

положення здійснення 

митного оформлення та 

декларування товарів 

 

49 

 

12 

 

12 

 

6 

 

19 

 

44 

 

2 

 

2 

 

12 

 

28 

Разом за розділом 1 83 18 18 10 37 86 4 4 20 58 

Розділ  2. 

Тема 2.1. Митне 

оформлення 

зовнішньоекономічних 

операцій 

 

36 

 

8 

 

8 

 

5 

 

17 

 

40 

 

2 

 

2 

 

10 

 

26 

Тема 2.2. Переміщення 

через митний кордон 

України товарів та 

предметів 

 

41 

 

10 

 

10 

 

5 

 

16 

 

36 

 

2 

 

2 

 

10 

 

22 

Разом за розділом 2 79 18 18 10 33 76 4 4 20 48 

Усього годин  162 36 36 20 70 162 8 8 40 106 
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3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ 
 

Тема 1. Загальні  положення митної справи  

Історичний розвиток митної справи в Україні. Джерела митної справи, 

митна політика України. Митні органи України. Взаємодія митних органів з 

іншими державними органами, підприємствами та громадянами. Тарифне та 

нетарифне регулювання в митній справі. 

Рекомендована література: 1: С.11-56;  2: С.6-58;  3: С.22-100;  5;  6;  7;  

8;  19;  34;  37;  40;  46: С.11-26;  47;  48:С.12-15. 

Методичні вказівки. 

Вивчення теми потрібно почати з ознайомлення з історією митної справи, 

з основними станами розвитку митниць і формуванням митних органів на 

території сучасної України. 

Вивчаючи загальні положення митної справи, необхідно вивчити основну 

митну термінологію, сутність та завдання митної політики України. 

Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу на структуру державної митної 

служби України, її зв'язок з іншими службами. Розглянути питання 

керівництвом митними органами, основної ролі митних органів в забезпеченні 

економічної безпеки держави. 

Вивчення цієї теми має закінчуватися ознайомленням з джерелами митної 

справи в Україні. Розглянути Закон України „Про митну справу”,  Митний 

кодекс України, Закон України „ Про єдиний митний тариф”, та Закон України 

„Про ЗЕД” як основні законодавчі акти, що забезпечують нормативно-правове 

регулювання правових відносин в митній справі.  

Контрольні запитання 

1. Назвіть основні етапи розвитку митної справи. 

2. Назвіть хронологічність основних подій з історії митної справи в 

Україні. 

3. Перелічити законодавчі акти в сфері митної справи. 

4. Перелічити завдання митних органів України. 

5. У чому заключується зміст Митного Кодексу України як основного 

закону регулювання митних відносин України. 

6. Назвіть основні джерела митної справи. 

7. У чому сутність митної політики України. 

8. Які основні напрями взаємодій митних органів з іншими органами та 

службами? 

9. Як здійснюється керівництво митними органами України. 

10. Хто призначає на посаду і звільнює з посади начальника митниці. 
 

 

Тема 2. Митні режими  

Загальні положення митних режимів. Зміст митного режиму. Внутрішня 

структура митного режиму. Пільги за митними режимами. Характеристика 

діючих на митній території України митних режимів – експорт, імпорт, 
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реекспорт, реімпорт, транзит, тимчасовий ввіз/вивіз, переробка на митній 

території, переробка поза митною територією, митний склад, вільний склад, 

магазин безмитної торгівлі, відмова на користь держави, знищення товару. 

Рекомендована література: 1: С.11-56;  2: С.6-58;  3: С.22-100;  5;  6;  7;  

8;  19;  34;  37;  40;  46: С.11-26;  47;  48:С.12-15. 

Методичні вказівки. 

Вивчаючи цю тему слід розглянути загальні положення різних митних 

режимів. Зміст, поняття та внутрішня структура митного режиму (умови, 

обмеження, вимоги). Класифікація існуючих митних режимів. Вибір 

необхідного митного режиму.  

Потрібно звернути особливу увагу на основні митні режими: імпорт, 

експорт, тимчасовий ввіз і вивіз товарів, транзит товарів. Також необхідно 

розібратися в інших митних режимах, знати їх основну мету та форми. Окрім 

того, необхідно знати період перебування товарів під митним контролем у 

різних митних режимах, основні вимоги до товарів, які перебувають у різних 

митних режимах.  

Розглядаючи цю тему, потрібно звернути увагу на нарахування митних 

платежів та застосування пільги у різних митних режимах. Зони митного 

контролю. Відповідальність посадових осіб митниці та власників товару у 

митних режимах, документи, які оформлюються для різних митних режимів.  

Контрольні запитання. 

1. Назвіть положення, які треба ураховувати при виборі митного режиму. 

2. Перелічити існуючи митні режими. 

3. Назвіть пільги за митними режимами, які можуть бути представлені 

особі, яка переміщує вантажі. 

4. Назвіть діючі митні режими на які необхідністю отримання дозвільних 

документів. 

5. На протязі якого терміну можливо використати митні режими 

реекспорт та реімпорт? 

6. У чому відмінність митного режиму транзит від митного режиму імпорт? 

7. Охарактеризуйте загальні та відмінні ознаки митних режимів митний 

склад і вільний склад. 

8. Назвіть типи митних складів та принципи їх функціонування. 

9. Назвіть товари, які можуть знищуватися у митному режимі знищення 

товарів. 

10. Хто відповідає за доставку товарів, прямуючих у митному режимі 

відмова на користь держави до міста призначення? 
 

 

Тема 3. Основні положення здійснення митного оформлення 

та декларування  товарів  

Основні принципи переміщення товарів через митний кордон України. 

Документи необхідні для проведення митного оформлення. Технологія 

митного оформлення товарів. Вантажна митна декларація. Митний контроль за 
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переміщенням вантажів між митницями. Декларування товарів, діяльність 

митного брокера. МДП вантажів під митним контролем. Товари, які заборонені 

до ввозу, вивозу та транзиту через митний кордон України. 

Рекомендована література: 1: С.83-138;  2: С.80-92, 100-122, 174-179;  3: 

С.56-64, 101-195, 306-318, 327-333;  5;  7;  8;  11;  15;  18;  27;  29;  30;  34;  35;  36;  

37;  39;  40;  42;  43;  46: С.27-39, 53-61, 74-78, 80-122, 155-163;  48: С.16-25, 63-78, 

132-182;  49. 

Методичні вказівки 

Основні законодавчі акти, що регулюють митне оформлення товарів. 

Типи митних декларацій. Порядок переміщення товарів між митницями. 

Порядок імпорту та експорту та транзиту вантажів на/з митну територію 

України. Під час вивчення митного оформлення вантажів потрібно зупинитися 

на вантажної митної декларації та ознайомитися з правилами її заповнення. 

Застосування при митних перевезеннях Конвенції МДП та Свідоцтва про 

допущення транспортного засобу до перевезення вантажів під митними 

печатками та пломбами. 

Вимоги та правила діяльності митних декларантів , порядок здійснення 

видачі ліцензії на право роботи та їх відповідальність за митне оформлення 

вантажів. Складання митних документів, особливості проведення митного 

огляду вантажу та складання Акту про проведення митного огляду. Діяльність 

митних лабораторій, схеми проведення досліджень в митних лабораторіях. 

Для кращого засвоєння цього матеріалу потрібно ознайомитися з 

нормативними постановами, що вимагають подання необхідних документів для 

митного оформлення товарів у будь яких митних режимах. Товари та предмети 

які заборонені для ввозу, вивозу та транзиту через митну територію України. 

Контрольні запитання 

1. Скільки етапів має митне оформлення вантажів? 

2. Хто здійснює попередні операції митного оформлення? 

3. Що таке ВМД та хто має право її заповнювати. 

4. Коли застосовується додатковий аркуш ВМД – форма МД-3 та скільки 

примірників він має? 

5. Дайте визначення поняттю «декларування товарів». В чому полягає 

мета митного оформлення?  

6. Охарактеризуйте загальні положення переміщення вантажів між 

митницями. 

7. В якому випадку анулюється ліцензія на право здійснення брокерської 

діяльності? 

8. Які існують процедури допущення транспортних засобів до 

перевезень вантажів під митними печатками та пломбами? 

9. В чому полягають обов’язки митного експерта під час проведення 

митної експертизи? 

10. Перелічите товари які заборонено до ввозу та вивозу на/з митній 

території України. 
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Тема 4. Митне  оформлення зовнішньоекономічних  операцій  

Контракт – як документ необхідний для митного оформлення вантажу. 

Міжнародні правила ІНКОТЕРМС. Використання правил INCOTERMS при 
складанні контрактів. Дозволи державних органів України при пропуску 

товарів через митний кордон, пільги при митному оформленні. Країна 

походження товарів. Критерій достатньої переробки. Митне оформлення 
інвестиційної діяльності. Митне оформлення бартерних угод. Митне 

оформлення операцій з давальницькою сировиною. Основні документи на 

митне оформлення давальницької сировини. 
Рекомендована література: 1:С.139-200;  2:С.123-162;  3:С.456-470, 494-

505, 552-560;  5;  7;  8;  13;  14;  16;  19;  26;  29;  33;  34;  36;  43;  44;  

45:С.502-523;  46:С. 70-84, 269-274;  48:С.107-120;  50.  

Методичні вказівки 

Вивчення даної теми краще почати з ознайомлення та вивчення 

міжнародних правил «ІНКОТЕРМС», їх використання при укладенні 

основного документа суб'єкта  зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) – 
контракту, а також вивчення документів які оформлюються на суб'єкта ЗЕД 

взятого на облік у відділі митниці. Заходи митних органів України щодо 

захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками 
зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів. 

Необхідно засвоїти процеси, які відбуваються при митному оформленні, 

ввозу та вивозу продукції українського походження, порядок її квотування. Види 
квот та ліцензій. Дії митних інспекторів при пропуску через кордон сертифікованої 

та несертифікованої продукції. Визначення країни походження товару. 

Види зовнішньоекономічної діяльності /ЗЕД/ України та їх митне 
оформлення: бартерні угоди, операції з давальницькою сировиною (видача та 

погашення векселя та письмового зобов'язання), інвестиційна діяльність. 

Митне оформлення товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності. 
Основні законодавчі акти, які регулюють митне оформлення товарів при різних 

зовнішньоекономічних операціях. 

Контрольні запитання 
1. Назвіть основні види зовнішньоекономічних угод, наявність яких 

передбачені законодавством. 

2. Як пов’язані базисні умови поставки, які застосовуються в контрактах, 
з правилами “Інкотермс”? 

3. Назвіть умови “Інкотермс” та дайте їх стислу характеристику. 

4. Назвіть які потрібно отримати дозволи на ввіз продукції на митну 
територію України, хто їх видає? 

5. Хто дає дозвіл на подовження встановлених термінів 

ввезення/вивезення товарів за бартерним договором та на який термін? 

6. Які існують санкції за несвоєчасну поставку товару за бартерною 
угодою? 

7. Назвіть основні види договорів на переробку давальницької сировини, 

охарактеризуйте їх. 
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8. В якій формі може проводитися розрахунок за переробку 

давальницької сировини, як це документально оформлюється? 

9. За яких умов та на який строк можливо подовження терміну сплати 

податків за векселем або письмовим зобов’язанням? 

10. В якому випадку відбувається призупинення митного оформлення 

товарiв, що мiстять об’єкти права інтелектуальної власності? 
 

 

Тема 5. Переміщення  через митний кордон України товарів 

та предметів  

Митне оформлення харчових продуктів, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів при переміщенні через кордон. Порядок переміщення через 

митний кордон України валюти, лікарських засобів та наркотичних речовин. 

Митне оформлення транспортних засобів, домашніх та диких тварин при їх 

переміщення через митний кордон України. Порядок переміщення через 

митний кордон культурних цінностей, Митне оформлення вторинної сировини 

та відходів при їх переміщенні через кордон України. Переміщення через 

митний кордон гуманітарної допомоги, поштових відправлень та 

дипломатичної пошти. 

Рекомендована література:  1: С.216-283;  2: С.173-218;  3: С.299-305;  

5;  7;  9;  10;  11;  12;  15;  17;  19;  21-24;  27;  30;  41-44;  46: С.39-43, 95-100, 

119-127, 170-173;  49: С.154-162. 

Методичні вказівки. 

Порядок митного оформлення при переміщенні через кордон України 

харчових продуктів, валюти та коштовностей, культурних цінностей, 

лікарських засобів, текстових та аудіовізуальних матеріалів, вантажів 

гуманітарної допомоги, відходів та вторсировини, транспортних засобів, 

домашніх тварин та дипломатичної пошти. Документи, які оформлюються на 

дані товари, норми їх ввозу та вивозу,  отримання дозволу на їх перевезення,  

особливості їх митного оформлення у різних митних режимах (ввіз, вивіз,  

тимчасовий ввіз/вивіз та інші).  

При вивченні митного оформлення при пропуску через митний кордон 

України цих товарів потрібно зупинитися на нормах їх ввозу та вивозу, на 

отриманні дозволу на їх перевезення, на особливості митного оформлення у 

різних митних режимах (ввіз, вивіз, тимчасовий ввіз/вивіз та інші). Потрібно 

звернути увагу на документи, які оформлюються на дані товари. 

Необхідно знати основні дії митного інспектора при огляді вище 

зазначених товарів, та можливості зупинення пропуску через митний кордон 

України товарів оформлених неналежним чином. 

Контрольні запитання 

1. Назвіть документи, які регулюють переміщення через митний кордон 

України харчових продуктів. 
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2. Чим відрізняється митне оформлення харчових продуктів які 

ввозяться з комерційною метою від продуктів, які ввозяться для 

особистого користування? 

3. Перелічити правила переміщення через митний кордон України 

іноземної валюти. 

4. Назвіть особливості митного оформлення зареєстрованих та 

незареєстрованих лікарських засобів при їх ввозі на митну територію 

України. 

5. Які існують особливості митного оформлення медичної техніки при її 

ввозі на митну територію України? 

6. Перелічити відходи червоного списку та жовтого списку, та відходи 

заборонені до транзиту через митну територію України? 

7. Які культурні цінності вивозяться за межі території України без 

дозволу? 

8. Назвіть особливості митного оформлення транспортних засобів у разі 

їх ввезення для потреб держави. 

9. Мета розглядання текстових та аудіоматеріалів для здійснення 

митного оформлення при їх вивезенні за межі України. 

10. Яка схема отримання дозволу уповноважених органів для виведення 

текстових та аудіоматеріалів за межи України?  

11. Назвіть схему переміщення вторинної сировини та відходів через 

митний кордон України. 

12. Охарактеризуйте випадки в яких можливо відмовлення в наданні 

карантинного дозволу на транзит рослинної продукції. 

13. Охарактеризувати особливості переміщення гуманітарної допомоги 

через митний кордон. 

14. Назвати порядок переміщення через митний кордон поштових 

відправлень.  
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4. ІНДІВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Завдання № 1 Розгадайте кросворд. 
 

    1  М         

   2   

И 
 

 

 

        

    3  

Т 
        

   4   

Н 
        

  5    

И 
        

    6  

Ц 
        

7       

Я 
        

             

  
8 В 

        

   
9  І 

         

  10 Д 
        

   
11 П 

         

 12  
Р 

        

  13 А 
        

   
14

  В 
        

15   
Л 

        

  16 Е         

17   Н         

   18  Н         

 19     Я         

 

1. Ввіз (вивіз) товарів у/з країну/и по більш низьким цінам, ніж на світовому ринку. 

2. Єдиний митний ... - систематизований перелік ставок мит, яким 

обкладаються товари, що ввозяться (вивозяться) на/з територію/ї України. 

3. Вартість, сплачена за товар фактично при покупці. 

4. Товари, на які складається внутрішній транзитний документ. 

5. Митний підрозділ ... , в якому використовується другий примірник ВМД. 
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6. ... збір - податок на споживання. 

7. Кількість цифр у коді ВМД. 

8. Митна декларація, яка складається на вантажі. 

9. Особа, яка заповнює 7,С,Д - графи ВМД. 

10. Податок, який збирається з товарів, що перетинають кордон України по 

ставці 20% від їх вартості. 

11. Особа, яка зобов'язана доставити вантаж у митницю призначення. 

12. Документ реєстрації провізних відомостей. 

13. Іноземна грошова одиниця, якою можна розраховуватися за митні послуги. 

14. Картка, яка складається у разі неприйняття для оформлення ВМД. 

15. Особа, яка не може відкликати ВМД. 

16. Особистий номерний предмет, який має інспектор митниці і використовує 

його для відтиску в провізній відомості. 

17. ЕХW 

18. Вартість товару. 

19. Товари та інші предмети, що надходять на адресу одного одержувача. 

 

Завдання № 2. Розв’яжіть ситуаційне завдання. 

ТОВ „Неол” (Україна, м. Харків, вул. Матросова, 9) у особі директора 

Тарасова Ю.М. заключає зовнішньоторговельну угоду на умовах FCA – м. Харків 

з польською фірмою „Poland corporation”  (Польща, м. Варшава, ul. Baltucka, 43) у 

особі директора Збошли Янека на поставку в Україну партії майонезів „Hellmann” 

(скляні банки масою нетто 450 гр., укладені в ящики з гофрованого картону по 

30шт.) у кількості 3 000кг. Перевізником виступає українська фірма 

„Автотранссервіс” (Україна, м. Харків, автомобіль DAF № 623-14 ХК). 

Охарактеризуйте дані умови згідно з вимогами ІНКОТЕРМС – 2010. 

Назвіть існуючи види зовнішньоекономічних угод. Складіть схему здійснення 

митного оформлення даної партії майонезів. 

 

Завдання № 3. Ззнайдіть правильну відповідь до поданих дат. 
 

1 
Створено Генеральний Секретаріат у складі Генерального 

секретарства фінансів, створено Департамент митних зборів 
A X-XI ст. 

2 
Встановлення торгівельно-митних відносин Київської Русі з 

Угорщиною та Польщею. 
B 

29 червня 

1917р. 

3 Введено єдине мито D 
11 лютого 

1992р 

4 Почав діяти Новоторгівельний статут щодо іноземних купців. E 1653р. 

5 
У Київській Русі Запроваджується практика пломбування 

товарів. 
F 1667р. 

6 Утворення Державного митного комітету України G 
7 лютого 

1994р. 

7 Затверджено Положення про митно-тарифну раду H Xст. 

1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 
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Завдання № 4 Розгадайте кросворд. 

 

           12 

6  
4  7  

   9 11  
2    8  

10 
  

         
1Д Е 3К Л 5А Р У В А Н Н Я 

            

         

        

       

       

      

   
 

1. Документ, необхідний при вивозі культурних цінностей. 

2. Режим при якому товари, що були ввезені, вивозяться без сплати 

митних платежів. 

3. Лінія розподілу між Україною та Молдовою. 

4. Сировина, що була ввезена на територію України і використовується у 

вироблені готової продукції. 

5. Податок, яким обкладаються підакцизні товари. 

6. Вартість, сплачена за товар фактично при покупці. 

7. Продаж, дарування, міна товарів. 

8. Податок, який збирається по ставці 20% від вартості. 

9. Одне із загальних положень контракту. 

10. Звання службових осіб митниць. 

11. Вартість товару, яка підлягає сплаті на момент перетину митного 

кордону. 

12.  ... призначення й відправлення. 

 

Завдання №5. Назвіть визначення до наведених питань та обґрунтуйте їх. 

1. Управління по боротьбі з митними порушеннями; Управління митної 

статистики; Технічне управління; фінансове управління; Територіальне 

управління – це... 

2. Державний радник митної служби; Радник митної служби; інспектор 

митної служби – це…  

3. Захист економічних інтересів; ведення митної статистики; 

вдосконалення митного контролю й оформлення товарів; створення 
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сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через 

кордон – це…  

4. Перевірка документів; митний огляд; переогляд; облік предметів, які 

переміщуються через кордон України – це…  

5. Імпорт; митний склад; переробка під митним контролем; Знищення 

товарів – це…  

6. Документ, що видається суб’єктам підприємницької діяльності у сплату 

ввізного (вивізного мита, податків і зборів, що справляються при 

ввезенні/вивезенні давальницької сировини іноземним/українським 

замовником) на митну територію України – це… 

7. Митниця, де закінчується перевезення вантажу, що знаходиться під 

митним контролем – це…  

8. Повідомлення митних органів про перевезення через митний кордон 

вантажів; доставка необхідних документів на транспортний засіб; подання 

скороченої документації – це…  

9. Документ для перевезення товарів між митницями; складається 

безпосередньо в день прибуття товару у митницю відправлення; не 

використовується при переміщенні товарів транзитом – це…  

10. Заповнюється підчас декларування товарів, що переміщуються через 

кордон; Присвоюють реєстраційний номер; Містить інформацію для здійснення 

митного контролю – це…  

 

Завдання № 6. Ззнайдіть правильну відповідь до поданих дат. 
 

1 
Головне митне управління МЗТ СРСР перетворено на 

головне управління митного контролю при Раді міністрів. 
A 1528р. 

2 Прийнято Закон “Про митну справу в Україні” B 
25 червня 

1991р. 

3 
Митний тариф Гетьманської України, який був 

диференційованим і нижчим за польський. 
D 1753р. 

4 
Угода Хмельницького з Московським царством про 

безмитну торгівлю. 
E 

22 січня 

1918р. 

5 
IV Універсал Центральної Ради, який містить вимоги 

щодо торгівельно-митних відносин. 
F 1654р. 

6 
Організація у Перевалочній та Кременчуці російських 

митниць. Початок ліквідації митної автономії України. 
G 

19 квітня 

1648р. 

7 
Перший Литовський статут який у ст.21 регулює митні 

відносини. 
H 

12 лютого 

1986р. 

1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 

 

Завдання № 7. Розв’яжіть ситуаційне завдання. 

Повертаючись із закордонної туристичної поїздки громадянин України 

Пронін Д.І. (проживає за адресою м. Харків, вул. Сумська, 120, кв. 24), при 

перетину митного кордону України на митному посту „Тиса” (Закарпатська 
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митниця) пред’явив до митного огляду товари які він придбав за кордоном. При 

попередньому розрахунку виявилось, що сума митних платежів досить велика і 

він не в змозі її відразу сплатити.  

Назвіть наступні дії митного інспектора. За яких умов можливо здати 

товари на збереження під митним контролем на митниці до моменту сплати 

громадянином митних платежів. Які документи будуть підставою для сплати 

митних платежів та одержання предметів, які знаходяться на збереженні. За 

яких умов товар, що зберігається під митним контролем може перейти у 

власність держави. 

Завдання № 8 Розгадайте кросворд. 
 

    8     

 
7  9 10 

    
1  5 6     11 15 

        12   

 3 4         13   

 2             

             14  

               

               

               

               

Я 
 

1. Заява, що містить відомості про вантаж, транспортний засіб та ін. 

2. Одна з 4х ланок, яка керує митною справою. 

3. Документ, який дає право на здійснення будь-якої діяльності. 

4. Процес імпорту товару на територію України. 

5. Перша операція у митному оформленні вантажів. 

6. Внесок іноземного підприємства у статутний фонд українського 

підприємства 

7. Документ підтвердження відповідності товарів вимогам стандартів. 

8. Протиправна дія, що тягне за собою відповідальність. 

9. Процедура, яку здійснює митних брокер. 

10. Назва митниці, із якої починається перевезення вантажу. 

11. Вид нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

12. Декларація МД –1. 

13. Митний режим щодо товарів, які непридатні для використання. 

14. Кількість товару, що характеризується спільними показниками щодо дати 

виробництва, походження, найменування тощо. 

15. Дії посадових осіб митниці з метою забезпечення митного контролю. 
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Завдання №9. Назвіть визначення до наведених питань та обґрунтуйте їх. 
1. Фінансовий документ суворої звітності; Умовно поділений на чотири 

поля, позначені буквами латинського алфавіту А, В, С, D; складається у трьох 
примірниках – це…  

2. При переміщенні через митний кордон не підлягає ні розкриванню, ні 
затриманню; кожне місце не обмежується ні у вазі, ні у розмірах; кур’єру 
надаються митні пільги – це…  

3. М’ясо – 2 кг; Риба – 1 кг; Овочі – 1 кг; Соки – 2 літри; Жири, масла – 1 
кг; Кондитерські вироби – 2 кг; Хлібобулочні вироби – 1 кг – у митному 
віднесенні це…  

4. Заява, що містить необхідні для митного контролю відомості про вантаж 
чи осіб, які переринають митний кордон – це…  

5. Документ, що складається митницею відправлення на вантаж у 
прикордонну митницю – це…  

6. Митний режим, при якому товари переміщуються під митним контролем 
між двома митницями без сплати платежів – це…  

7. Заява, яка містить відомості про товари та транспортні засоби, мету їх 
переміщення митний режим і т. інші – це…  

8. Стягується за виконання покладених на митницю обов’язків; Сплачується 
як у національній так і в іноземній валюті; Ставка передбачена законодавством, 
не залежить від типу товару, а залежить від вартості товару – це…  

9. Майно яке ввозиться в Україну призначене для формування статутного 
фонду підприємства; Не поширюються режими квотування й ліцензування; 
передбачені більш сприятливі умови для підприємств – це…  

10. Зброя військових зразків; боєприпаси; наркотичні та психотропні 
речовини; Анульовані цінні папери – це…  
Завдання № 10. Знайдіть правильну відповідь до поданих дат. 
 

1 
Скасування Московським урядом через Посольський 
приказ правил безмитної торгівлі для Українських купців 
після Зборівського договору. 

A 1566р. 

2 
Арабський письменник ібн-Хордбе повідомляв про 
торгівлю Київської Русі на Чорному морі. 

B 
16 липня 

1990р. 

3 Антська держава веде торгівлю з країнами античного світу. D 
Вересень 

1649р. 

4 
Другий Литовський статут, який містить артикули про 
митну справу. 

E IV ст. 

5 
Універсал Б.Хмельницького про встановлення митна на 
чужоземні товари та Універсал про безмитну торгівлю для 
Київських міщан. 

F 
28 червня 

1654р. 

6 
Верховна Рада УРСР прийняла декларацію про державний 
суверенітет України, де у VI розділі визначено право 
самостійно створювати власну митну систему. 

G IX ст. 

7 Набула чинності в Україні конвенція МДП 1975р. H 
15 липня 

1994р. 

1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 
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Завдання № 11 Розгадайте кросворд 

           14 

2  

 3 5  

    

  4  6 8 9 12 13  

       10    
1М И Т Н И Й 7К О Н Т 11Р О Л Ь 

              

            

          

          

        

       

      

   
  

1. ...призначення і відправлення. 

2. Режим, при якому товар переміщується між двома державами через 

територію третьої. 

3. Правила інтерпретації комерційних термінів. 

4. Переміщення товарів поза митним контролем. 

5. Документ, який є гарантом якості продукції та її безпечності. 

6. Кількість примірників провізної відомості. 

7. Перевірка, що здійснюється на митниці. 

8. Нетарифний метод регулювання імпорту. 

9. Товар, що перевозиться через митний кордон України. 

10. ВМД заповнюється на товари, фактурна вартість яких перевищує суму 

... доларів США. 

11. Громадяни України та іноземні громадяни, які мають постійне місце 

проживання на території України. 

12. Виняткова форма митного контролю -... огляд. 

13. Грошові знаки. 

14. Документ, що видається суб’єктам підприємницької діяльності при 

здійсненні операцій з давальницькою сировиною. 

 

Завдання № 12. Розв’яжіть ситуаційне завдання. 

Українською фірмою „Карапуз” (Україна, м. Харків, вул. 

Пушкінська,61) на автомашині КАМАЗ № 685-15 ХК (належить фірмі 

„Карапуз”) ввозиться партія дитячих молочних каш „Вінні” (сертифікат 
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походження CT-1 від 10 грудня минулого року) вагою 3 200кг (виробник – 

російська фірма „Малиш”: Росія, м. Москва, вул. Рибна,2А) через 

прикордонний пункт пропуску „Гоптівка” та прямує до м. Харкова (зона 

діяльності Слобожанська митниця) у вантажний відділ для вирішення 

питання про випуск у вільний обіг. 

Куди, з якою метою та які документи власник вантажу повинні подати 

на вантаж до його ввезення на митну територію України. Яка митниця дає 

дозвіл на переміщення вантажу через митний кордон України та на яких 

підставах. Назвіть терміни доставки вантажу у митницю призначення які 

передбачені чинним законодавством та визначить термін доставки даної 

партії товару, якою митницею він буде встановлюватися. 

 

Завдання №13. Назвіть визначення до наведених питань та обґрунтуйте їх. 

1. Переміщення товарів поза митним контролем; Приховування товарів 

від митного контролю; незаконне переміщення культурних цінностей, 

наркотичних засобів – це…  

2. Пред’явити митниці товари, що переміщуються через кордон; Подати 

митниці документи, що містять дані для митного контролю; Сплатити мито та 

митні збори – це…  

3. Здійснюється службовою особою митниці однієї статі з особою; 

Здійснюється за письмовим рішенням начальника митниці; контроль здійснюють 

в ізольованому приміщенні, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам - це… 

4. При ввезені оформляється декларація МД – 7; Видається посвідчення 

власника; митне оформлення може здійснювати власник – це…  

5. Франко – вздовж борта судна; Вартість і фрахт; Перевезення оплачено 

до; Доставка до кордону; Доставлено мито сплачено – це…  

6. Режим у якому допускається здійснення виробничних та інших 

комерційних операцій з товаром за винятком роздрібної торгівлі, строк 

знаходження товару у цьому режимі законом не обмежується – це… 

7. Повідомлення митному органу учасниками ЗЕД необхідних для 

митного оформлення та митного контролю відомостей про товари, які 

переміщуються через митний кордон України – це… 

8. Сировина, матеріали, напівфабрикати; Ввозять на територію України – 

іноземні замовники; Готові вироби з неї повертають повністю або частково до 

країни власника – це…  

9. Простий; оформляється при здійснені операцій з давальницькою 

сировиною; Оформляють у 3х примірниках – це…  

10. Бути присутніми при митному огляді товарів, що їм належать; 

Отримувати від посадових осіб митниці роз’яснення по деяким питанням; 

Розкривати місця або давати доступ до цих місць, де знаходиться товар – це…  

Завдання № 14. Розв’яжіть ситуаційне завдання. 

Для проведення митного оформлення партії м’якої меблі (диван „канапе”; 

кількість – 100шт.; упаковка поліетиленова плівка, транспортна тара деревинні 

ящики) на суму 14 000$ яка надійшла від німецькою фірмою „Фокс” (Німеччина, 
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м. Дрезден, Бакхаузен-штрассе,20) на адресу української фірми „Меблі” (Україна, 

м. Харків, пр. Московській, 120), згідно зовнішньоекономічного договору № 42/23 

від 20 січня поточного року - умови поставки EXW – Дрезден, згідно „Інкотермс - 

2000”- директор фірми „Меблі” Серов О.І. подав заяву щодо передавання товару 

його фірмі на відповідальне зберігання. 

За наявності яких умов можлива передача цього вантажу на 

відповідальне зберігання фірмі „Меблі”. Які документи повинен надати 

директор фірми „Меблі” Серов О.І. до митного органу для отримання цього 

дозволу. Які операції можуть проводитися з даною партією якщо вона буде 

знаходитися під митним контролем на відповідальному зберіганні у фірмі 

„Меблі”. 

 

 

 

5. ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

 

При визначенні рівня успішності студентів використовується система 

контролю знань, зорієнтована на стимулювання систематичної самостійної 

роботи студентів. 

Контроль повинен охоплювати усі види самостійної роботи. При проведенні 

контролю знань студентів на лекціях та практичних заняттях можуть бути 

використані такі його види: 

 перевірку конспектів;  

 індивідуальне (усне) або цільове письмове опитування студентів з 

основних теоретичних питань; 

 опитування студентів (тестування) з питань попередньо визначених 

для самостійної підготовки; 

 розв'язання практичних ситуаційних задач за темами самостійної 

роботи; 

 тестування з тем, що вивчаються. 

Під час оцінки знань, крім повноти розкриття питання, враховується: 

логічність мислення та цього послідовність, культура мови, емоційність та 

твердість переконання, посилання на додаткові літературні джерела, 

використання технічних засобів при підготовці матеріалу, творчий аналіз та 

висновки з опрацьованої теми тощо. 

Студенти, які не пройшли контроль, не отримують позитивної оцінки на 

іспиті. 
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