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ВСТУП



 Митне  право  є  однією  із  тих  навчальних  дисциплін,  що  покликані

забезпечити фундаментальну фахову й правову підготовку фахівців з  митної

діяльності. Навчальний курс «Митне право» як навчальна дисципліна належить

до  комплексу  навчальних  дисциплін,  які  складають  фундамент  фахової

підготовки  майбутнього  юриста.  У  процесі  її  вивчення  студенти  повинні

засвоїти  поняття  митного  права,  засади  здійснення  митного  контролю  й

оформлення,  норми,  які  регулюють  діяльність,  пов’язану  із  переміщенням

товарів  і  транспортних засобів  через  митний кордон,  обсяг  прав  і  законних

інтересів громадян, юридичних осіб під час здійснення зовнішньоекономічної

діяльності, повинні набути певних практичних навичок застосування цих норм

до конкретних ситуацій. 

 Метою вивчення  навчальної  дисципліни  «Митне  право»  є  оволодіння

нормативно-правовою  базою  з   питань  переміщення  через  митний  кордон

України товарів і транспортних засобів, визначення основних засад здійснення

митного  контролю  та  митного  оформлення,  нарахування  та  сплати  митних

платежів і відповідальності за порушення митного законодавства.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є митно-правові норми, митні

правовідносини,  державна  митна  справа,  законодавство  України  з  питань

державної  митної справи, юридичні права та суб’єктивні обов’язки суб’єктів

митних правовідносин.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 ‒ надання студентам певного правового мінімуму знань з митного права

України задля правильного тлумачення та застосування норм митного права;

‒ поглиблення знань студентів щодо особливостей правового регулювання

перетину митного кордону України;

‒ розвиток  логічного  мислення  у  студентів  через  розв’язання правових

задач. 

Знати:



– сутність митного права, його предмет і метод правого регулювання;

– чинне законодавство у сфері державної митної справи;

– систему фіскальних органів та їх компетенцію;

– порядок проходження служби в фіскальних органах;

– організацію та  здійснення  митного  контролю та  митного  оформлення

товарів і транспортних засобів комерційного призначення;

– порядок  переміщення  та  пропуску  товарів  і транспортних  засобів

комерційного призначення через митний кордон України;

– поняття та види митних режимів;

– види порушень митних правил і відповідальність за їх скоєння.

уміти:

– застосовувати чинне митне законодавство;

– правильно використовувати в практичній діяльності теоретичні знання;

– тлумачити  норми  митного  права,  самостійно  поповнювати  та

поглиблювати свої знання; 

– правильно  визначати,  обґрунтовувати  та відстоювати  свою  правову

позицію;

– готувати процесуальні документи.

Міждисциплінарні  зв’язки: вивчення  навчальної  дисципліни  «Митне

право» ґрунтується на знаннях, отриманих з попередньо вивчених дисциплін:

«Теорія держави і  права»,  «Конституційне право»,  «Адміністративне право»,

«Кримінальне  право»,  «Господарське  право»,  «Міжнародне  приватне  право»

тощо.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ



 ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усьо

го 

у тому числі усього у тому числі
л п сем інд с.р. л п сем інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Тема 1. Митна 
справа. Поняття та 
джерела митного 
права України

12 3 ‒ 3 ‒ 6 15 3 ‒ 3 ‒ 9

Тема 2. Структура 
та організація 
діяльності митних 
органів в Україні

12 3 ‒ 3 ‒ 6 9 ‒ ‒ ‒ ‒ 9

Тема 3. 
Переміщення 
товарів, предметів і 
транспортних 
засобів через 
митний кордон 
України

12 3 ‒ 3 ‒ 6 9 ‒ ‒ ‒ ‒ 9

Тема 4. Поняття та 
види митних 
режимів

12 3 ‒ 3 ‒ 6 9 ‒ ‒ ‒ ‒ 9

Тема 
5.Декларування 
товарів. Митне 
оформлення

12 3 ‒ 3 ‒ 6 15 3 ‒ 3 ‒ 9

Разом за змістовим
модулем 1

60 15 ‒ 15 ‒ 30 57 6 ‒ 6 ‒ 45

Змістовий модуль 2
Тема 6. Правовий 
статус об’єднання 
співвласників 
багатоквартирного 
будинку

12 2 ‒ 2 ‒ 8 13 1 ‒ ‒ ‒ 12

Тема 7. Митно-
тарифне 
регулювання. 

12 3 ‒ 3 ‒ 6 9 ‒ ‒ ‒ ‒ 9



Правові засади 
нетарифного 
регулювання 
заходів митної 
політики
Тема 8. Правові 
наслідки порушення
митних правил. 
Запобігання та 
протидія 
контрабанді. 
Міжнародне 
співробітництво (ч. 
1)

12 3 ‒ 3 ‒ 6 15 3 ‒ 3 ‒ 9

Тема 9. Правові 
наслідки порушення
митних правил. 
Запобігання та 
протидія 
контрабанді. 
Міжнародне 
співробітництво (ч. 
2)

12 3 ‒ 3 ‒ 6 15 3 ‒ 3 ‒ 9

Тема 10. 
Процесуальні дії у 
справі про 
порушення митних 
правил та порядок 
їх проведення

12 3 ‒ 3 ‒ 6 9 ‒ ‒ ‒ ‒ 9

Разом за змістовим
модулем 2

60 15 ‒ 15 ‒ 30 63 9 ‒ 9 ‒ 45

Усього годин: 120 30 ‒ 30 ‒ 60 120 15 ‒ 15 ‒ 90

2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Семінарське заняття № 1

Тема. Митна справа. Поняття та джерела митного права України



Мета: з’ясувати  поняття  митної  справи,  окреслити  її  зміст,  з’ясувати

поняття,  предмет  і  метод  митного  права,  визначити  поняття  та  види митно-

правових відносин.

Питання для обговорення 

1. Поняття, зміст і періоди становлення митної справи в Україні.

2. Основні складові митної політики.

3. Поняття, предмет і метод митного права. 

4. Система митного права. Класифікація джерел митного права.

5. Митно-правові відносини: поняття та структура. 

Короткі теоретичні відомості

Митне  право  –  це  комплексна  галузь  законодавства,  система  правових

норм  різної  галузевої  належності,  які  встановлюються  чи  санкціонуються

державою для регулювання суспільних відносин, пов’язаних із переміщенням

товарів і транспортних засобів через митний кордон України. 

Предмет  митного  права  ‒ суспільні  організаційні  відносини,  що

складаються в процесі і з приводу переміщення товарів і транспортних засобів

через митний кордон України. Переважно ці відносини є управлінськими, тобто

відносинами  влади  підпорядкування.  Водночас  вони  є  майновими,  але

стосуються  особистих  немайнових.  Окрім  цього,  митне  право  охоплює  і

процесуальні  правовідносини.  На  предмет  митного  права  впливають

особливості міжнародних публічних відносин, концепція гуманітарного права

та політики. Але за основним своїм           спрямуванням  це відносини‒

майнового  характеру,  особисті  немайнові  відносини  та  організаційно-

управлінські відносини. 

Метод  митного  права  ‒ це  сукупність  правових  прийомів  (засобів  і

способів), за допомогою яких здійснюється вплив на поведінку суб'єктів. Митне

право регулює управлінські відносини під час  здійснення митної справи, що

зумовлює  і  його  методи.  Переважна  частка  владних  вертикальних  відносин

митного права засновується на підпорядкуванні зобов'язаного суб'єкта носієві



владних  повноважень.  Тому,  митне  право  регулює  відносини  між  його

суб'єктами на засадах підлеглості.

Митні правовідносини – це суспільні відносини, які регулюються нормами

митного  права  і  виникають  у  процесі  і  з  приводу  переміщення  товарів  і

транспортних засобів через митний кордон України. 

Особливості митних правовідносин: 

1) вони виникають, функціонують і розвиваються лише на засадах митно-

правових норм, які містяться у різних джерелах. Відносини, які не врегульовані

нормами права, не мають правового характеру;

2) зазначені  відносини є індивідуалізованими, оскільки в них вступають

конкретні суб’єкти – носії юридичних прав і обов’язків. До того ж учасниками

правовідносин може бути дві і більше сторін. 

3) вони виникають унаслідок переміщення товарів і транспортних засобів

через митний кордон України або ж пов’язані із таким переміщенням. Іншими

словами,  зазначені  правовідносини  мають  майновий  характер,  оскільки

передбачають  переміщення  матеріальних  чи  грошових  цінностей.  Така

особливість пов’язана із специфікою предмета правового регулювання митного

права; 

4) вони мають публічний характер. Для їх виникнення зазвичай достатньо

волевиявлення  однієї  із  сторін.  У  переважній  більшості  стороною  у  цих

правовідносинах  виступає  орган  доходів  і  зборів,  який  у  своїй  діяльності

застосовує  імперативний  метод:  стягує  митні  платежі,  здійснює  митний

контроль, притягує до відповідальності винних осіб. 

5) ці відносини охороняються від можливих порушень примусовою силою

держави в особі її органів. Учасник правовідносин, який уважає, що його права

порушено,  має  право  звернутись  за  захистом  до компетентних органів.

Відповідно  до  ст.  55  Конституції  України  права  і  свободи  людини  у

громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження



в  суді  дій  чи  бездіяльності  органів  державної  влади,  органів  місцевого

самоврядування, посадових і службових осіб.

Об’єктом  митних  правовідносин  є  порядок,  який  існує  у  зв’язку  із

переміщенням через митний кордон України товарів і транспортних засобів.

Суб’єктами митних правовідносин  є  їх  конкретні  учасники.  Зазвичай,  з

одного боку, це органи доходів і зборів, а з іншого – фізичні та юридичні особи,

які переміщають через митний кордон України товари та транспортні засоби. 

Зміст митних правовідносин складають суб’єктивні права й обов’язки їх

учасників. 

Митні правовідносини можна поділяти на різні види. 

За  характером  діяльності  митних  органів:  регулятивні  й  охоронні.

Регулятивні  митні правовідносини пов’язані  із  правомірною поведінкою усіх

суб’єктів,  охоронні правовідносини виникають у процесі  вчинення суб’єктом

митного права порушення митного законодавства.

 За кількістю сторін: прості та складні. У простих правовідносинах участь

бере дві сторони, у складних – три і більше. 

За  ступенем  наближення  до  факту  переміщення:  прямі  (їх  більшість)  і

непрямі. Прямими зазначені відносини є тоді, коли безпосередньо базуються на

переміщенні вантажів через  митний кордон України,  а непрямі  виникають у

зв’язку чи внаслідок переміщення товарів через кордон. Наприклад, перевізник,

не  займаючись  зовнішньоекономічною  діяльністю,  отримує  дозвіл  на

внутрішній  митний  транзит  товарів,  які  раніше  було  ввезено  на  митну

територію держави. 

Залежно від характеру норм, які  покладено в основу виникнення митних

правовідносин: матеріальні та процесуальні.

Тестові завдання

1. Митний кодекс України прийнятий: 

а) 10 листопада 2011 року;

б) 21 вересня 2001 року; 



в) 13 березня 2012 року. 

2. Предметом правового регулювання митного права є: 

а)  суспільні  відносини,  що  виникають  з  приводу  переміщення  через

митний кордон України товарів, предметів, транспортних засобів; 

б) відносини між державами з приводу експортно-імпортних операцій; 

в)  відносини  між  службовими  особами  митниці  та  громадянами,  які

перетинають митний кордон.

 3. Визначення «національні інтереси України, забезпечення та реалізація

яких  досягається  завдяки   здійсненню державної  митної  справи», відповідає

поняттю:

а) державна митна політика; 

б) митні інтереси України; 

в) митна безпека. 

4. Митне право є:

а) самостійною галуззю права; 

б) спеціальною галуззю права;

в) комплексною галуззю права. 

 5.  Визначення «стан захищеності  митних інтересів України» відповідає

поняттю: 

а) державна митна політика; 

б) митні інтереси України;

в) митна безпека.

6.  «Територія,  зайнята  сушею,  територіальне  море,  внутрішні  води  та

повітряний  простір,  а  також території  вільних  митних  зон,  штучні  острови,

установки і споруди, створені у винятково (морській) економічній зоні України,

на які поширюється суто  юрисдикція України», є: 

а) митним кордоном України; 

б) митною територією України;

в) митною зоною. 



7. Яке  із  двох  понять  ширше  за  змістом:  «митна  політика»  чи  «митна

справа»:

а) митна політика;

б) митна справа; 

в) ці поняття тотожні.

Контрольні питання 

1. У чому полягає специфіка змісту митної справи?

2. Які основні функції митної політики? 

3. Які завдання державної політики у сфері митної справи? 

4. Назвіть історичні періоди розвитку митної справи в Україні. 

5. Чи є митне право самостійною галуззю права? 

6. Які складові системи митного права? 

7. Які є групи методів митного права? 

8. Який склад митних правовідносин?

9. Як класифікуються митні правовідносини? 

Питання для самостійного опрацювання

1. Охарактеризуйте основні риси митної політики.

2. Назвіть предмет митного права.

3. Перелічіть джерела митного права.

Література : [2, с. 13–14; 5, с. 14–15].

Семінарське заняття № 2

Тема. Структура та організація діяльності митних органів в Україні

Мета: з’ясувати структуру митних органів в Україні, окреслити завдання

митних органів України, визначити правовий статус митниць і митних постів. 

Питання для обговорення

1. Організаційно-правові засади діяльності митних органів України. 



2. Завдання митних органів України.

3. Правовий статус Державної фіскальної служби України. 

4. Регіональні митниці в Україні. Спеціалізовані митні органи. 

5. Правовий статус митниць і митних постів. 

6. Проходження служби у митних органах України.

Короткі теоретичні відомості

Митна служба України є органом виконавчої влади і здійснює функції в

галузі  митної  справи  відповідно  до  Конституції  України,  законодавства  про

зовнішньоекономічну діяльність, митного законодавства і інших нормативних

актів. Специфіка митних органів України в системі державних органів України

визначається покладеними на них завданнями та функціями.

Митна система України є загальнодержавною системою, яка складається з

митних органів та спеціалізованих митних установ і  організацій (Центральна

митна  лабораторія,  Господарсько-експлуатаційне  митне  управління,

Інформаційно-аналітичне митне управління, Кінологічний центр). 

Митними органами є: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує

реалізацію державної політики у сфері державної митної справи; спеціалізовані

митні органи; митниці; митні пости. Призначенням митної служби України є

створення  сприятливих  умов  для  розвитку  зовнішньоекономічної  діяльності,

забезпечення безпеки суспільства, захист митних інтересів України. 

Реалізуючи митну політику України, митна служба виконує такі основні

завдання: 

1)  забезпечення  правильного  застосування,  неухильного  дотримання  та

запобігання  невиконанню  вимог  законодавства  України  з  питань  державної

митної справи; 

2)  забезпечення  виконання  зобов’язань,  передбачених  міжнародними

договорами України з питань державної митної справи, укладеними відповідно

до закону; 



3)  створення  сприятливих  умов  для  полегшення  торгівлі,  сприяння

транзиту,  збільшення  товарообігу  та  пасажиропотоку  через  митний  кордон

України; 

4)  здійснення  митного  контролю  та  виконання  митних  формальностей

щодо  товарів,  транспортних  засобів  комерційного  призначення,  що

переміщуються через митний кордон України, також  на підставі електронних

документів  (електронне  декларування),  за  допомогою  технічних  засобів

контролю тощо; 

5)  аналіз  та  управління  ризиками  з  метою визначення  форм  та  обсягів

митного контролю; 

6)  забезпечення  справляння  митних  платежів,  контроль  правильності

обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх

примусового стягнення;

 7)  застосування  передбачених  законом  заходів  митно-тарифного  та

нетарифного  регулювання  зовнішньоекономічної  діяльності,  здійснення

контролю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

та  громадянами  встановлених  законодавством  заборон  та  обмежень  щодо

переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення

заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів,

на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний

кордон  України,  а  також  товарів,  які  не  відповідають  вимогам  якості  та

безпеки; 

8)  здійснення  контролю за  дотриманням  правил  переміщення  валютних

цінностей через митний кордон України; 

9)  сприяння  захисту  прав  інтелектуальної  власності,  вживання  заходів

щодо  запобігання  переміщенню  через  митний  кордон  України  товарів  з

порушеннями прав, що охороняється законом, інтелектуальної власності; 

10) запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних

правил на всій митній території України; 



11) здійснення в межах повноважень, визначених цим Кодексом, контролю

за  діяльністю  підприємств,  які  надають  послуги  з  декларування  товарів,

перевезення  та  зберігання  товарів,  що  переміщуються  через  митний  кордон

України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з

такими товарами; 

12)  ведення  Української  класифікації  товарів  зовнішньоекономічної

діяльності; 

13)  ведення  митної  статистики  та  обмін  даними  митної  статистики  з

митними органами інших країн; 

14) проведення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів про

походження товарів  з  України та  видача у випадках,  встановлених чинними

міжнародними договорами, сертифікатів походження; 

15)  здійснення  обміну  документами  та  інформацією  (зокрема

електронною) з іншими державними органами;

 16) упровадження, розвиток  і   технічне супроводження інформаційних,

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій у

державній митній справі, автоматизація митних процедур; 

17)  здійснення  міжнародного  співробітництва  у  сфері  державної  митної

справи,  залучення  зовнішніх  ресурсів  для  забезпечення  діяльності  митної

служби України; 

18) кінологічне забезпечення діяльності митної служби України; 

19)  управління  об’єктами  митної  інфраструктури,  розбудова  митного

кордону.

Тестові завдання

1. Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України

громадянами  у  несупроводжуваному  багажі  та  вантажних  відправленнях,

здійснюється: 

а)  у  пункті  пропуску  через  державний  кордон  України,  що  найближче

розташований до місця постійної реєстрації громадянина;



б) у митному органі за місцем постійної реєстрації громадянина;

в)  у  пунктах  пропуску  через  державний  кордон  України,  перелік  яких

установлено Кабінетом Міністрів України. 

2. На якій митниці повинна проводитися акредитація суб’єкта ЗЕД? 

а) на митниці за місцем перетинання вантажем кордону; 

б) за місцем отримання вантажу; 

в) на митниці за місцем державної реєстрації суб’єкта господарювання. 

3. Якою мовою можуть оформлюватися митні документи? 

а) тільки українською мовою; 

б)  українською або  офіційними мовами митних союзів,  якщо Україна  є

членом цих союзів; 

в) українською із дублюванням англійською.

4.  Письмова  заява  встановленої  форми,  що подається  митному органу  і

містить  відомості  щодо  товарів  і  транспортних  засобів,  які  переміщуються

через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення – це: 

а) митна декларація; 

б) акредитаційна заява; 

в) ліцензія на експорт. 

5.  Термін  доставки  товарів  у  митницю призначення  під  час здійснення

перевезення автомобільним транспортом становить: 

а) 3 доби; 

 б) 5 діб; 

 в) 10 діб. 

Практичне завдання:

Задача: Інспектор митної служби 1 рангу Василевський,  маючи значний

досвід  роботи  в  митних  органах,   вирішив  за  сумісництвом  викладати  в

Академії митної служби України, а також заснувати приватне     підприємство –

склад  тимчасового  зберігання.  Чи  дозволяє  це  йому  зробити  законодавство

України?



Контрольні питання

1. Яка структура митних органів України? 

2. Які повноваження Голови Державної фіскальної служби України? 

3. Які є види митниць? 

4. Що належить до компетенції регіональних митниць? 

5. Чим відрізняється поняття «митниця» і «митний пост»? 

6. Який порядок присвоєння спеціальних звань посадовим особам митної

служби? 

Питання для самостійного опрацювання

1.  Назвіть особливості державного регулювання діяльності митних

органів.

2. Що таке «митна варта»? 

3. Які ви знаєте обов’язки працівника митної служби?

4. Чи є працівник митниці державним службовцем?

Література: [1, с. 8–9; 2, с. 19−22].

Семінарське заняття № 3

Тема.  Переміщення товарів,  предметів  і  транспортних засобів  через

митний кордон України

Мета: з’ясувати  особливості  переміщення  товарів,  предметів,

транспортних засобів через митний кордон України, дослідити митні операції

на різних видах транспорту. 

Питання для обговорення

1. Порядок та умови переміщення громадянами України товарів, предметів

і транспортних засобів через митний кордон України. 



2.  Правове  регулювання  декларування  та  переміщення  через  митний

кордон  України  національної  валюти,  іноземної  валюти,  платіжних  карток,

банківських металів.

 3. Митні операції на залізничному та автомобільному транспорті. 

 4. Митні  операції  на  трубопровідному  транспорті  та  лініях

електропередач. 

 5. Митні операції на повітряному та водному транспорті.

Короткі теоретичні відомості

Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами

авіаційного,  водного,  автомобільного,  залізничного,  трубопровідного

транспорту та лініями електропередачі, а також змішаними перевезеннями. Під

змішаним (комбінованим)  перевезенням розуміється міжнародне перевезення

вантажів щонайменш двома різними видами транспорту відповідно до договору

змішаного  (комбінованого)  перевезення  з  місця  в  одній  країні,  де  вантажі

переходять  у  відання  оператора  такого  перевезення,  до  визначеного  місця

доставки в іншій країні. 

Залежно  від  наявності  перевізника,  відправника,  одержувача,  а  також

договору на перевезення товари переміщуються у: 

1) вантажних відправленнях; 

2) супроводжуваному багажі;

3) несупроводжуваному багажі; 

4) ручній поклажі; 

5) міжнародних поштових відправленнях;         

6) міжнародних експрес-відправленнях. 

Транспортні  засоби  комерційного  призначення,  якими  переміщуються

пасажири  та/або  товари  через  митний  кордон  України,  підлягають  митному

контролю та митному оформленню. 

Митні  формальності,  що  здійснюються  під  час  митного  контролю  та

митного оформлення транспортних засобів комерційного призначення, якими



переміщуються пасажири та/або товари через митний кордон України, мають

уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни  власника‒

транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни,

куди  він  прямує,  окрім  випадків,  передбачених  міжнародними  договорами

України,  укладеними  відповідно  до  закону,  та  відповідними  міжнародними

актами,  у  частині  застосування  санкцій  та  обмежень  у  торгівлі  з  окремими

країнами.

 Перевізники мають право: не  приймати для перевезення  між органами

доходів  і  зборів  товари  у  разі  оформлення  митних  та/або  транспортних

документів  з  порушенням  порядку,  встановленого  законодавством  України;

замінювати  моторний  транспортний  засіб,  попередньо  повідомивши  орган

доходів  і  зборів  призначення  про  причини  такої  заміни  (технічний  стан,

екологічні  вимоги,  економічна  доцільність);    замінювати  уповноважену

перевізником  особу  (водія),  відповідальну  за  доставку  товарів  до  органу

доходів і зборів призначення, попередньо повідомивши цей орган про причини

такої заміни (стан здоров’я, візові питання, вимоги Європейської угоди щодо

роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні

перевезення);  з  дозволу  органу  доходів  і  зборів  призначення  вивантажувати

товар  на  склад  цього  органу,  якщо  доставлені  перевізником  товари,  що

перебувають  під  митним  контролем,  протягом  трьох  діб  не  будуть  заявлені

відповідальною  за  це  особою  до  жодного  митного  режиму.  У  такому  разі

витрати  на  вивантаження  та  зберігання  товару  відшкодовуються  його

власником; отримувати роз’яснення причин відмови у митному оформленні чи

пропуску  товарів,  транспортних  засобів  комерційного  призначення  через

митний  кордон  України  та  перелік  заходів,  яких  необхідно  вжити  для  їх

усунення.

Перевізники  зобов’язані:  під  час  прийняття  товарів  до  перевезення

перевіряти точність відомостей щодо кількості вантажних місць, їх маркування,

номери,  зовнішній  стан  товарів  та  їх  пакування.  У  разі  неможливості  такої



перевірки вносити відповідний запис до міжнародної автомобільної накладної

(CMR);  у строк, встановлений статтею 95 МКУ, доставляти товари до органу);  у строк, встановлений статтею 95 МКУ, доставляти товари до органу

доходів  і  зборів  призначення,  а  також подавати передбачені  законодавством

документи на них;  не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів

без дозволу органу доходів і зборів; у разі прибуття до органу доходів і зборів

призначення  у  неробочий  час  забезпечувати  схоронність  товарів  і  вживати

визначених  органом  доходів  і  зборів  заходів  для  недопущення  їх

несанкціонованого вилучення з-під митного контролю. 

Тестові завдання:

1.  У разі  ввезення  на  митну  територію України  товарів  і  транспортних

засобів митний контроль розпочинається: 

а)  з  моменту пред’явлення товарів і  транспортних засобів для митного

оформлення та їх декларування;

б) з моменту перетинання ними митного кордону України; 

в)  після  здійснення  у  повному  обсязі  митного  оформлення  товарів  і

транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України.

2.  У  разі  вивезення  з  митної  території  України  товарів  і  транспортних

засобів митний контроль закінчується: 

а)   з  моменту пред’явлення товарів і  транспортних засобів для митного

оформлення та їх декларування; 

б) з моменту перетинання ними митного кордону України;

в)  після  здійснення  у  повному  обсязі  митного  оформлення  товарів  і

транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. 

3. Контрафактні товари – це: 

а)  товари,  що не є українськими та товари,  що втратили митний статус

українських товарів відповідно до Митного кодексу України; Тернопільський

національний технічний університет імені Івана Пулюя Кафедра транспортних

технологій та механіки 



б) товари, що містять  об’єкти права інтелектуальної  власності,  ввезення

яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням

прав інтелектуальної власності; 

в) товари, які є об’єктами матеріальної або духовної культури, що мають

художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. 

4. Валютними цінностями є: 

а) валюта України та іноземна валюта, цінні папери та платіжні документи,

банківські метали; 

б) іноземна валюта, цінні папери, банківські метали; 

в) іноземна та національна валюта, банківські метали. 

5. До банківських металів не належить: 

а)  платина  та  метали  платинової  групи,  доведені  до  найвищих  проб

відповідно до світових стандартів; 

б) монети, вироблені із дорогоцінних металів; 

в) дорогоцінне каміння. 

Практичні завдання:

Задача 1: Громадянин Василенко отримав у Польщі в спадщину автомобіль

2000  року  випуску  і  житловий  будинок.  Продавши  будинок,  Василенко  за

одержану   виручку  придбав  ще один  автомобіль.  На  прикордонній  митниці

Василенко  пред’явив  2  автомобілі  та  12  000  дол.    США  як  залишок  від

проданого  будинку.  Які  будуть  Ваші  дії  у  цьому випадку  щодо  пропуску

автомобілів та валюти на митну територію України? 

Задача 2: Громадян Іванов, мешкаючи в одному з прикордонних регіонів,

ввіз в Україну автомобіль «Lotus» поза місцем розташування органів доходів і

зборів з ухиленням від митного контролю і зберігав його у власному гаражі

протягом  двох  років.  Під  час спроби   продати  автомобіль  він  не  мав

відповідних документів і був затриманий. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

Контрольні питання



1. Які основні умови переміщення громадянами України товарів, предметів

і транспортних засобів через митний кордон України?

2.  Які  особливості  переміщення іноземної  валюти через  митний кордон

України?

3. У чому особливості митних операцій на трубопровідному транспорті?

4. Охарактеризуйте способи переміщення товарів? 

Питання для самостійного опрацювання

1. Визначіть поняття «митний кордон». 

2. Дайте поняття «контрафактних товарів». 

3.  Назвіть перелік товарів промислового призначення, вивезення яких за

межі митної території України не допускається.

4. Коротко охарактеризуйте спрощений митний контроль.

Література: [4, с. 10–15; 7, с. 2–6].

Семінарське заняття № 4

Тема. Поняття та види митних режимів

Мета: з’ясувати  поняття  та  особливості  митних  режимів,  класифікацію

митних режимів, визначити особливості окремих видів митних режимів.   

Питання для обговорення

1. Поняття та особливості митних режимів. 

2. Класифікація митних режимів. 

3.  Характеристика  видів  митних  режимів:  імпорт,  реімпорт;  експорт,

реекспорт;  транзит; тимчасове ввезення (вивезення); вільна митна зона; митний

склад; безмитна торгівля; переробка на митній території, переробка за межами

митної  території;  знищення,  руйнування  або  відмова  від  товарів  на  користь

держави. 

Короткі теоретичні відомості

З метою застосування законодавства України з питань державної митної

справи запроваджуються такі митні режими:  імпорт (випуск для вільного

обігу); реімпорт; експорт (остаточне вивезення); реекспорт;  транзит; тимчасове



ввезення;  тимчасове вивезення;  митний склад;  вільна митна зона;  безмитна

торгівля; переробка на митній території; переробка за межами митної території;

знищення або руйнування;  відмова на користь держави.

Декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити

товари, з дотриманням умов такого режиму та у порядку, що визначені МКУ. 

Поміщення товарів у митний режим здійснюється завдяки їх декларуванню

та виконанню митних формальностей, передбачених МКУ. 

Митний режим, у який поміщено товари,  може бути змінено на  інший,

обраний  декларантом  відповідно  до  частини  першої  цієї  статті,  за  умови

дотримання  заходів  тарифного  та  нетарифного  регулювання

зовнішньоекономічної  діяльності,  встановлених  відповідно  до  закону  для

товарів, що поміщуються у такий інший митний режим. 

За митним статусом товари поділяються на українські та іноземні.

Усі  товари на митній території  України (за  винятком територій вільних

митних зон) вважаються такими, що мають статус українських товарів, якщо

відповідно до цього Кодексу не встановлено, що такі товари не є українськими. 

Імпорт (випуск для вільного обігу)  це митний режим, відповідно до якого‒

іноземні  товари  після  сплати  всіх  митних  платежів,  встановлених  законами

України  на  імпорт  цих  товарів,  та  виконання  усіх  необхідних  митних

формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України. 

Митний режим імпорту може бути застосований до товарів, що надходять

на  митну  територію  України,  та  до  товарів,  що  зберігаються  під  митним

контролем  або  поміщені  в  інший  митний  режим,  а  також  до  продуктів

переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території.

Законодавством України з питань державної митної справи можуть бути

визначені документи, які використовуються для декларування товарів у митний

режим імпорту замість митної декларації. 

Для  поміщення  товарів  у  митний  режим  імпорту  особа,  на  яку

покладається дотримання вимог митного режиму, повинна: 



1) подати органу доходів і зборів, що здійснює випуск товарів, документи

на такі товари; 

2)  сплатити  митні  платежі,  якими  відповідно  до  законів  України

обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі

імпорту; 

3)  виконати  встановлені  відповідно  до  закону  вимоги  щодо  заходів

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Якщо іноземні товари після ввезення їх на митну територію України були

пошкоджені або втрачені внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили

або внаслідок протиправних дій третіх осіб,  що підтверджується

документально,  за рішенням декларанта вони можуть бути заявлені органу

доходів і зборів у митний режим імпорту в пошкодженому стані чи у фактичній

кількості з додержанням щодо них встановлених відповідно до закону заходів

тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  У

разі  втрати товарів після ввезення їх на митну територію України внаслідок

протиправних  дій  третіх  осіб  митні  платежі,  встановлені  на  імпорт  таких

товарів,  підлягають  сплаті  в  повному  обсязі  у  порядку,  встановленому  цим

Кодексом. За рішенням декларанта або уповноваженої ним особи допускається

поміщення пошкоджених товарів в інші митні режими. 

У  разі  встановлення  відповідно  до  закону  заборон  чи  обмежень  щодо

ввезення  на  митну  територію  України  відповідних  товарів  такі  товари,

випущені  у  вільний  обіг  на  митній  території  України  за  попередніми,

тимчасовими або періодичними митними деклараціями, підлягають поміщенню

у митний режим імпорту відповідно до умов, які діяли на момент їх випуску у

вільний обіг. 

Експорт (остаточне вивезення)   це митний режим, відповідно до якого‒

українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території

України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення.

Тестові завдання:



1.  Митний  режим,  відповідно  до  якого  товари  ввозяться  на  митну

територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на

цій території та можуть використовуватися без будь-яких обмежень: 

а) переробка на митній території України; 

б) імпорт; 

в) реімпорт. 

2.  У режимі  реімпорту  можуть  переміщуватися  товари  (виберіть

найповніший варіант відповіді), що:

 а)  ввозяться на митну територію після їх вивезення (експорту) за  межі

митної території України та походять з митної території України; 

б) ввозяться на митну територію не пізніше ніж через один рік після їх

вивезення (експорту) за межі митної території  України та походять з митної

території будь-якої країни; 

в)  вивозяться  з  митної  території  не  пізніше  ніж  через  1  рік  після  їх

ввезення (імпорту) на митну територію України та походять з митної території

України.

 3. Митий режим, відповідно до якого товари, походженням з інших країн,

не  пізніше  встановленого  законодавством  строку  з  моменту  їх  ввезення  на

митну територію України вивозяться з цієї території: 

а) реімпорт;

б) реекспорт; 

в) тимчасове ввезення (вивезення). 

4.  Строк  перебування  товарів  у  режимі  магазину  безмитної  торгівлі  не

повинен перевищувати:

 а) терміну їх придатності до використання;

 б) 1 року; 

 в) 3 років. 

5.  Товари  вітчизняного  виробництва  можуть  розміщуватися  в  режимі

магазину безмитної торгівлі: 



а) на умовах експорту; 

б) на умовах тимчасового вивезення; 

в) на умовах переробки за межами митної території України. 

Практичні завдання:

Задача 1: 

На виставку до Голландії  з  України були вивезені  вироби з  коштовних

каменів строком на 3 роки. Через 2 роки 10 місяців виставка була згорнута і

вироби  були  повернені  в  Україну.  Яким  режимом  регулюється  порядок

переміщення товарів через митний кордон України? Чи порушений цей митний

режим? Якщо так, то у чому полягають порушення митних правил? Які дії при

цьому повинен зробити митний орган? 

Задача 2:

 Автомобіль, що перевозив вантаж за експортною ВМД потрапив у ДТП

під м. Житомир  і не встигає прибути у митницю призначення у встановлений

термін.  Митниця  оформлення  ВМД  –  Київська  регіональна.  Митниця

призначення – Яготинська. До якої митниці повинен звернутися перевізник із

заявою  щодо  продовження  терміну  доставки?  Які  основні  документи  йому

необхідно надати?

Контрольні питання

1. Назвіть митні режими випуску для вільного обігу? 

2. У чому полягає сутність реімпорту? 

3. У чому особливості магазину безмитної торгівлі? 

4.  Які  особливості  спеціального  митного  режиму та  спеціальної  митної

зони?

 5. Перелічіть товари промислового призначення, вивезення яких за межі

митної території України не допускається.

Питання для самостійного опрацювання

          1. Поняття та сутність митних режимів. 



2. Які є види митних режимів: їх класифікація?  

3. Які особливості вибору та зміни митного режиму?

Література: [6, с. 10–20; 8, с. 4–9].

Семінарське заняття №  5

Тема. Декларування товарів. Митне оформлення

Мета: з’ясувати поняття та види митних процедур, поняття декларування,

види  декларацій,  визначити  етапи  митного  оформлення  та  особливості

визначення митної вартості. 

Питання для обговорення

1.  Поняття  декларування  товарів.  Особливості  правового  статусу

декларанта. 

2. Поняття та види декларацій. 

3.  Порядок  подання  митної  декларації.  Зміна,  відкликання  та  визнання

митної декларації недійсною. 

4. Митне оформлення: поняття, цілі, види. 

5. Етапи здійснення митного оформлення товарів, які переміщують через

митний кордон України. Види процедур митного оформлення. 

6.  Визначення митної вартості  товарів,  які  переміщаються через митний

кордон України. 

7. Визначення країни походження товарів: мета, порядок та документи, які

підтверджують даний факт. 

Короткі теоретичні відомості

Метою  митного  оформлення  є  забезпечення  дотримання  встановленого

законодавством України порядку  переміщення товарів,  транспортних засобів

комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення

статистичного  обліку  ввезення  на  митну  територію України,  вивезення  за  її

межі та транзиту через її територію товарів. 



Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних

підрозділів органів доходів і зборів протягом робочого часу, встановленого для

цих органів. 

Відповідно  до  міжнародних  договорів,  укладених  відповідно  до  закону,

митне  оформлення  у  пунктах  пропуску  через  державний  кордон  України

здійснюється цілодобово. 

Митне оформлення товарів,  транспортних засобів комерційного

призначення здійснюється в будь-якому органі доходів і зборів з пред’явленням

їх цьому органу, якщо інше не передбачено цим Кодексом. 

Митне оформлення розпочинається з  моменту подання органу доходів  і

зборів  декларантом  або  уповноваженою  ним  особою  митної  декларації  або

документа,  який  відповідно  до  законодавства  її  замінює,  та  документів,

необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування -    з

моменту отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої

ним особи електронної  митної  декларації  або  електронного  документа,  який

відповідно до законодавства замінює митну декларацію. 

Засвідчення  органом  доходів  і  зборів  прийняття  товарів,  транспортних

засобів  комерційного  призначення  та  документів  на  них  до  митного

оформлення здійснюється завдяки проставлянню відбитків відповідних митних

забезпечень  (у  тому  числі  за  допомогою  інформаційних  технологій),  інших

відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства

її замінює, а також на товаросупровідних і товарнотранспортних документах у

разі їх подання на паперовому носії.

Митне  оформлення  завершується  протягом  чотирьох  робочих  годин  з

моменту пред’явлення органу доходів  і  зборів товарів,  транспортних засобів

комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно

з  цим  Кодексом  товари,  транспортні  засоби  комерційного  призначення

підлягають  пред’явленню),  подання  митної  декларації  або  документа,  який



відповідно  до  законодавства  її  замінює,  та  всіх  необхідних  документів  і

відомостей, передбачених статтями 257 і 335 МКУ. 

Декларування здійснюється  завдяки заявленню за встановленою формою

(письмовою, усною,  унаслідок   вчинення дій) точних відомостей про товари,

мету  їх  переміщення  через  митний  кордон  України,  а  також  відомостей,

необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. У разі

застосування письмової  форми  декларування  можуть  використовуватися  як

електронні документи, так і документи на паперовому носії. 

Електронне  декларування  здійснюється  з  використанням  електронної

митної  декларації,  засвідченої  електронним  цифровим  підписом,  та  інших

електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках.

Під митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, розуміється

митна  декларація,  що  містить  обсяг  відомостей  (даних),  достатній  для

завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного

призначення у заявлений митний режим.

Сертифікат  про  походження  товару  ‒  це  документ,  який  однозначно

свідчить про країну походження товару і виданий компетентним органом  цієї

країни або країни вивезення, якщо у країні вивезення сертифікат видається на

підставі  сертифіката,  виданого  компетентним  органом  у  країні  походження

товару. 

Декларація  про  походження  товару   це  письмова  заява  про  країну‒

походження  товару,  зроблена  у  зв’язку  з  вивезенням  товару  виробником,

продавцем, експортером (постачальником) або іншою компетентною особою на

комерційному  рахунку  чи  будь-якому  іншому  документі,  який  стосується

товару. 

Сертифікат  про  регіональне  найменування  товару   це  документ,  який‒

підтверджує,  що  товари  відповідають  визначенню,  характерному  для

відповідного регіону країни, та виданий компетентним органом відповідно до

законодавства країни вивезення товару. 



Тестові завдання:

1. Митне оформлення здійснюється митними органами з часу пред’явлення

товарів і транспортних засобів, подання ВМД та всіх необхідних документів і

відомостей протягом ___: 

а) 1 доби;

б) 10 діб; 

в) 20 діб. 

2. Митна декларація повинна подаватися митному органу, який здійснює

митне оформлення протягом ____ днів з дати доставки товарів і транспортних

засобів у митний орган призначення: 

а) 10; 

б) 20; 

в) 30. 

3. З точки зору статусу, ВМД є: 

а) уніфікованим адміністративним документом  без  атрибутів  документів

суворого обліку; 

б)  документом  суворого  обліку  та  звітності  із  обов’язковою  наявністю

відповідних атрибутів (нумерації, серії, ступенів захисту); 

в) первинним документом для бухгалтерської звітності.

 4. Вантажна митна декларація складається на партію товарів за умови, що:

а) усі товари зазначеної партії надходять на ім’я одного одержувача; 

б) до всіх товарів зазначеної партії застосовується єдиний митний режим; 

в) усі товари зазначеної партії мають однаковий код ТН ЗЕД. 

5. Митна вартість товару – це: 

а)  ціна,  яка  фактично  сплачена  або  підлягає  сплаті  за  товари  й інші

предмети на момент перетину митного кордону; 

б) вартість товару, що зафіксована у зовнішньоторговельному контракті; 

в)  вартість  товару  з  урахуванням витрат  на  транспортування  до пункту

призначення.



6. CAR);  у строк, встановлений статтею 95 МКУ, доставляти товари до органуNET TIR);  у строк, встановлений статтею 95 МКУ, доставляти товари до органу – це: 

а)  документ,  що  вказує  на   відповідність  якісних  характеристик  товару

національним стандартам; 

б) документ, що підтверджує якість перевезення – здатність транспортних

засобів, що виконують міжнародне транспортування, забезпечити перевезення

відповідно до вимог митного законодавства транзитних країн;

в) документ, що визначає країну походження товару. 

7. Призначення сертифікату походження товару: 

а)  підтвердження  якісних  характеристик  товару,  що  є  наслідком  їх

переробки (виготовлення їх у конкретній країні); 

б)  доказ  того,  що  експортований  товар  виготовлений  (або  пройшов

достатній ступінь переробки) у країні походження; 

в) отримання визначених преференцій  у частині  митного оподаткування.

Практичні завдання:

Практичні завдання:

 Задача 1:

Благодійна  організація  вперше  отримала  від  іноземного  донора  вантаж

гуманітарної  допомоги  (одяг  і  взуття),  після  чого  письмово  звернулася  на

митницю  з  проханням  про  допомогу  щодо  декларування  цього  вантажу  у

зв’язку  з  тим,  що  в  організації  немає  працівника,  який  може  здійснити

декларування вантажу, та відсутні кошти, щоб укласти договір на декларування

зі спеціалізованим підприємством. На знання якого кола питань розраховане це

завдання? Визначте організації, які мають декларувати гуманітарні вантажі, а

також на яких умовах здійснюється таке декларування. Назвіть види контролю

та умови їх проведення для гуманітарних вантажів.

Контрольні питання

1. Які є етапи митного оформлення?

2. Які функції митного декларування? 

3. Назвіть учасників митного оформлення. 



4. Що розуміється під спрощеним порядком митного оформлення? 

5. Які є строки декларування? 

6. Хто уповноважений на декларування? 

7. Охарактеризуйте поняття «тимчасова митна декларація».

8. Які є принципи та форми митного декларування?

9. Які документи підтверджують факт країни походження товару?

Питання для самостійного опрацювання

1. Особливості  міжнародно-правового  регулювання  електронного

декларування товарів. 

2. Які операції передують митному оформленню? 

3. Які є способи визначення митної вартості?

Література: [8, с. 21–23; 9, с. 51–52].

Змістовий модуль 2

Семінарське заняття № 6

Тема. Митний контроль. Організація митного контролю

Мета: з’ясувати  поняття  митного контролю,  його особливості,  суб’єкти,

об’єкти та зміст митного контролю, форми митного контролю. 

Питання для обговорення

1. Митна територія і митний кордон України. 

2. Контроль в пунктах пропуску через державний кордон: види та зміст. 

3. Поняття, зміст, суб’єкти та об’єкти митного контролю. 

4. Зона митного контролю: поняття, призначення та види. 

5. Форми митного контролю. 

6. Митний огляд: огляд, переогляд, особистий огляд. 

7. Особливі режими митного контролю. 

Короткі теоретичні відомості

Митному  контролю  підлягають  усі  товари,  транспортні  засоби

комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України.



Митний  контроль  передбачає  виконання  органами  доходів  і  зборів

мінімуму  митних  формальностей,  необхідних  для  забезпечення  додержання

законодавства України з питань державної митної справи.

Форми   й обсяги  контролю,  достатнього  для  забезпечення  додержання

законодавства  з  питань  державної  митної  справи  та  міжнародних  договорів

України  під  час митного оформлення,  вибираються  митницями  (митними

постами) на підставі результатів застосування системи керування ризиками. Не

допускаються визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами

державної  влади,  а  також  участь  їх  посадових  осіб  у  здійсненні  митного

контролю.

Товари,  транспортні  засоби  комерційного  призначення  перебувають  під

митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно із заявленим

митним режимом. 

 У разі ввезення на митну територію України товарів, транспортних засобів

комерційного  призначення  митний  контроль  розпочинається  з  моменту

перетинання ними митного кордону України. 

У разі вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення

за межі митної території України митний контроль розпочинається з моменту

пред’явлення  товарів,  транспортних  засобів  комерційного  призначення  для

митного оформлення та їх декларування в установленому МКУ порядку. 

 Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного

призначення  під  митним  контролем  до  моменту  поміщення  цих  товарів,

транспортних засобів у відповідний митний режим не може перевищувати 180

календарних днів. 

Товари,  транспортні  засоби  комерційного  призначення,  які  перебувають

під  митним  контролем  і  за  якими  власник  або  уповноважена  ним  особа  не

звернулися  до  закінчення  граничного  строку,  встановленого  цією  статтею,

набувають статусу таких, що зберігаються на складі органу доходів і зборів. 



Перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під

митним контролем закінчується: 

1) у разі ввезення на митну територію України  після закінчення митного‒

оформлення  товарів,  транспортних  засобів  комерційного  призначення,  що

переміщуються через митний кордон України, за винятком митних режимів, які

передбачають  перебування  під  митним  контролем  протягом  усього  часу  дії

митного режиму;

 2) у разі вивезення за межі митної території України  після здійснення‒

митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення

та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів,

які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії

митного режиму.

З  метою  забезпечення  здійснення  органами  доходів  і  зборів  митного

контролю  товарів,  транспортних  засобів,  що  переміщуються  через  митний

кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням

та припиненням контрабанди і порушень митних правил, у пунктах пропуску

через  державний кордон України,  на територіях морських і  річкових портів,

аеропортів,  на  залізничних  станціях  та  на  територіях  підприємств,  вільних

митних зон, митних складів, складів тимчасового зберігання, а також в інших

місцях, визначених відповідно до МКУ, створюються зони митного контролю.

Тестові завдання:

1. Збір за перебування під митним контролем стягується, починаючи з: 

а) першого дня від дати доставки вантажу до митниці призначення; 

б) шістнадцятого дня від дати доставки вантажу до митниці призначення; 

в) тридцятого дня від дати доставки вантажу до митниці призначення. 

2.  Збір  за  перебування  під  митним  контролем  не  стягується  у  випадку

зберігання товару:

а) на митному ліцензійному складі; 

б) на складі митниці; 



в) тимчасово на складі підприємства. 

3. Збір за зберігання під митним контролем сплачується з: 

а)  першого  дня  від  дати  доставки  вантажу  до  митниці  призначення  та

розміщення на складі митниці; 

б) шістнадцятого дня від дати доставки вантажу до митниці призначення

та розміщення на складі митниці;

 в) тридцятого дня від дати доставки вантажу до митниці призначення та

розміщення на складі митниці. 

4. Формою митного контролю не є: 

а) усне опитування громадян;

б) огляд території та приміщень складів тимчасового зберігання; 

в) запит до місця реєстрації фізичної особи. 

5. Митний контроль це:

а)  здійснення  митними  органами  в  межах  своєї  компетенції  митних

процедур  з  метою  забезпечення  додержання  норм  МКУ,  законів  та  інших

нормативноправових актів з питань митної справи; 

б) здійснення митними органами в межах своєї компетенції забезпечення

додержання норм законів та інших нормативно-правових актів з питань митної

справи; 

в) сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї

компетенції  з  метою забезпечення додержання норм МКУ, законів та інших

нормативно-правових  актів  з  питань  митної  справи,  міжнародних  договорів

України, укладених в установленому законом порядку. 

Практичні завдання:

 Задача 1:

 Громадянин  Іванов  в’їхав  в  Україну  на  придбаному  в  Німеччині

автомобілі  «Lamborgіnі». Митний кордон України він перетнув під часіnі». Митний кордон України він перетнув під часі».  Митний  кордон  України  він  перетнув  під  час

проведення перезміни на митному посту і тому не пройшов митний контроль.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.



Контрольні питання

1. Який порядок укладення даного договору? 

2. Що включає в себе поняття «особистий огляд»? 

3. Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон

України. 

4. Які особливості вибіркового митного контролю?

Питання для самостійного опрацювання   

1. Особливості митного контролю на водному транспорті. 

2. Особливості митного контролю на залізничному транспорті. 

3. Особливості митного контролю за міжнародними авіаперевезеннями.

4. Які особливості митного контролю за автомобільними перевезеннями?

Література: [10, с. 31–38; 12, с. 6–7].

Семінарське заняття № 7

Тема.  Митно-тарифне  регулювання.  Правові  основи  нетарифного

регулювання заходів митної політики

Мета: з’ясувати поняття мито, митний тариф, ставка мита, митна вартість,

тарифні пільги.

Питання для обговорення

1. Мито. Митний тариф.

2. Ставка мита, їх різновиди та порядок установлення. 

3.  Справляння  мита  з  товарів,  що переміщуються  через  митний кордон

України.

 4. Тарифні пільги: поняття, види, підстави надання та припинення.

 5. Нетарифне регулювання: поняття та види. 

Короткі теоретичні відомості



Мито   це  загальнодержавний  податок,  встановлений  Податковим‒

кодексом України та МКУ, який нараховується та сплачується відповідно до

МКУ, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких

надана Верховною Радою України.

В Україні застосовуються такі види мита: 

1) ввізне мито; 

2) вивізне мито;

3) сезонне мито; 

4)  особливі  види  мита:  спеціальне,  антидемпінгове,  компенсаційне,

додатковий імпортний збір. 

Забороняється застосовувати інші види мита,  окрім тих, що встановлені

МКУ.

Ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію

України.

Вивізне мито встановлюється законом на українські товари, що вивозяться

за межі митної території України.

На окремі товари законом може встановлюватися сезонне мито на строк не

менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня встановлення

сезонного мита.

У випадках, передбачених законами України (якщо інше не передбачено

міжнародними  договорами,  згода  на  обов’язковість  яких  надана  Верховною

Радою України), з метою захисту економічних інтересів України та українських

товаровиробників  у  разі  ввезення  товарів  на  митну  територію  України,

незалежно від інших видів мита, можуть застосовуватися особливі види мита: 

1) спеціальне мито; 

2) антидемпінгове мито; 

3) компенсаційне мито;

4) додатковий імпортний збір. 



Спеціальне  мито  встановлюється  відповідно  до  Закону  України  «Про

застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»: 

1)  як  засіб  захисту  національного  товаровиробника,  у  разі  якщо товари

ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що їх

ввезення  заподіює  або  створює  загрозу  заподіяння  значної  шкоди

національному товаровиробнику; 

2)  як  заходи  у  відповідь  на  дискримінаційні  та/або  недружні  дії  інших

держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують реалізацію

законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України. 

Антидемпінгове мито встановлюється відповідно до Закону України «Про

захист  національного  товаровиробника  від  демпінгового  імпорту» у  разі

ввезення  на  митну  територію  України  товарів,  які  є  об’єктом  демпінгу,  що

заподіює  шкоду  або  створює  загрозу  заподіяння  шкоди  національному

товаровиробнику. 

Компенсаційне мито встановлюється відповідно до Закону України  «Про

захист  національного  товаровиробника  від  субсидованого  імпорту» у  разі

ввезення на митну територію України товарів,  які  є  об’єктом субсидованого

імпорту,  що  заподіює  шкоду  або  створює  загрозу  заподіяння  шкоди

національному товаровиробнику.

 Додатковий імпортний збір встановлюється законом відповідно до статті

XII Генеральної угоди з  тарифів і  торгівлі  1994 року (далі  ГАТТ 1994) та‒ ‒

Домовленості  про  положення  ГАТТ 1994  щодо  платіжного  балансу  у  разі‒

значного  погіршення  стану  платіжного  балансу  або  істотного  скорочення

золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру з метою

забезпечення  рівноваги  платіжного  балансу  та  збільшення  розміру

золотовалютних резервів.

Платниками мита є:

 1)  особа,  яка  ввозить товари на  митну територію України чи вивозить

товари з митної території України у порядку та на умовах, установлених МКУ; 



2)  особа,  на  адресу  якої  надходять  товари,  що  переміщуються

(пересилаються)  у  міжнародних  поштових  або  експрес-відправленнях,

несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях; 

3)  особа,  на  яку  покладається  обов’язок  дотримання  вимог  митних

режимів,  які  передбачають  звільнення  від  оподаткування  митом,  у  разі

порушення таких вимог; 

4) особа, яка використовує товари, митне оформлення яких було здійснено

з умовним звільненням від оподаткування, не за цільовим призначенням та/або

всупереч умовам чи цілям такого звільнення згідно з цим Кодексом, іншими

законами  України,  а  також  будь-які  інші  особи,  які  безпідставно

використовують звільнення від оподаткування митом (податкову пільгу); 

5)  особа,  яка  реалізує  або  передає  у  володіння,  користування  чи

розпорядження товари, що були випущені у вільний обіг на митній території

України із звільненням від оподаткування митними платежами, до закінчення

строку, визначеного законом; 

6) особа, яка реалізує товари, транспортні засоби відповідно до статті 243

МКУ.

Тестові завдання:

1. Правове підгрунтя нарахування  та  стягнення  митних  платежів

закріплена у:

а) Митному кодексі України; 

б) Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; 

в) Єдиному митному тарифі України. 

2.  Особою,  відповідальною  перед  митними  органами  в  частині  сплати

мита, податків і зборів під час митного оформлення, є: 

а)  особа,  яка  є  стороною зовнішньоторговельного  договору  (контракту)

купівліпродажу,  міни,  консигнації,  лізингу  тощо та  несе  відповідальність  за

цим договором (контрактом); 

б) декларант; 



в) довіритель. 

3. Виберіть відповідний варіант визначення поняття «мито»: 

а) податок, який сплачується за товари чи предмети, що імпортуються в

Україну; 

б) податок, який сплачується за товари, що перетинають митний кордон

України; 

в) податок, який сплачується за ввезення (вивезення) підакцизних товарів.

 4. На який термін митниця може надати відстрочення щодо сплати митних

зборів? 

а) один місяць; 

б) два місяці; 

в) не надає відстрочку взагалі. 

5. Чи входить в обов’язки декларанта сплата податків і зборів? 

а) так; 

б) ні; 

в) так, але за умови добровільної його згоди. 

Практичні завдання:

Задача 1:

 Громадянин України Василенко проживає у прикордонному селищі.  За

яких умов цей громадянин може ввозити плодоовочеву продукцію з-за кордону

без оподаткування? 

Задача 2:

 На  адресу  української  фірми  «Веселка»  з  Польщі  надійшов  вантаж  –

парасольки від  дощу.  Митна вартість  товару –  30 500 грн.  Визначте  вид та

розмір ввізного мита.

Контрольні питання

1. Які особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності? 

2. Що ви розумієте під поняттям тарифне регулювання? 



3. Який порядок сплати митних платежів? 

4. Забезпечення сплати митних платежів. 

5. Умови застосування митних пільг. 

Питання для самостійного опрацювання   

1. Назвіть види мита.

2.  Який  порядок  повернення  сум  митних  платежів,  помилково  та/або

надмірно сплачених?

3. Сутність нетарифного регулювання.

4. Які є види нетарифного регулювання?  

Література: [11, с. 21–28; 13, с. 6–7].

Семінарське заняття № 8

Тема.  Правові  наслідки  порушення  митних  правил.  Запобігання  та

протидія контрабанді. Міжнародне співробітництво ( ч. 1)

Мета: виявити  особливості  порушення  митних  правил,  підстави  та

відповідальність  за  порушення  митних  правил,  з’ясувати  характерні

особливості провадження про порушення митних правил. 

Питання для обговорення

1. Порушення митних правил: поняття, система та характеристика. 

2.  Підстави  та  умови  відповідальності  за  вчинення  порушень  митних

правил. 

3. Види стягнень за порушення митних правил. Позбавлення ліцензії. 

4. Провадження та постанови у справах про порушення митних правил. 

5. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб митних органів.

Короткі теоретичні відомості

Порушення  митних  правил  є  адміністративним  правопорушенням,  яке

являє  собою  протиправні,  винні  (умисні  або  з  необережності)  дії  чи

бездіяльність,  що  посягають  на  встановлений  МКУ  та  іншими  актами

законодавства  України  порядок  переміщення  товарів,  транспортних  засобів

комерційного  призначення  через  митний  кордон  України,  пред’явлення  їх



органам  доходів  і  зборів  для  проведення  митного  контролю  та  митного

оформлення,  а  також  здійснення  операцій  з  товарами,  що  перебувають  під

митним контролем або контроль за якими покладено на органи доходів і зборів

МКУ чи іншими законами України, і за які МКУ передбачена адміністративна

відповідальність. 

 Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені МКУ,

настає  у  разі,  якщо  ці  правопорушення  не  тягнуть  за  собою  кримінальну

відповідальність.

Суб’єктами  адміністративної  відповідальності  за  порушення  митних

правил  можуть  бути  громадяни,  які  на  момент  вчинення  такого

правопорушення досягли 16- річного віку, а у разі вчинення порушень митних

правил підприємствами  посадові особи цих підприємств‒ .

Вчинення  порушень  митних  правил,  передбачених  частиною  третьою

статті  469,  статтею  470,  частиною  третьою  статті  478,  статтею  481  МКУ,

унаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або протиправних дій третіх

осіб,  що  підтверджується  відповідними  документами,  а  також  допущення  у

митній декларації помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від

сплати  митних  платежів  або  зменшення  їх  розміру,  до  незабезпечення

дотримання  заходів  тарифного  та/або  нетарифного  регулювання

зовнішньоекономічної  діяльності,  якщо  такі  помилки  не  допускаються

систематично  (стаття  268  МКУ),  не  тягне  за  собою  адміністративної

відповідальності, передбаченої цим Кодексом.

Перевізники несуть відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на

переміщення  товарів  через  митний  кордон  України  з  приховуванням  від

митного контролю унаслідок подання органу доходів і зборів як підстави для

переміщення цих товарів документів, що містять неправдиві відомості (стаття

483 МКУ), виключно у разі якщо ці відомості стосуються кількості вантажних

місць, їх маркування та номерів, а перевізниками не вжито заходів до перевірки



правдивості зазначених відомостей або у разі неможливості такої перевірки не

внесено відповідного запису до міжнародної автомобільної накладної (CMR);  у строк, встановлений статтею 95 МКУ, доставляти товари до органу).

 «Види адміністративних стягнень за порушення митних правил»: 

1. За  порушення  митних  правил  можуть  бути  накладені  такі

адміністративні стягнення: 

1) попередження;

2) штраф; 

3) конфіскація товарів, транспортних засобів комерційного призначення ‒

безпосередніх  предметів  порушення  митних  правил,  товарів,  транспортних

засобів  із  спеціально  виготовленими  сховищами  (тайниками),  що

використовувалися  для  приховування  товарів   безпосередніх  предметів‒

порушення митних правил від митного контролю (крім транспортних засобів

комерційного призначення,  які  використовуються  виключно для перевезення

пасажирів і товарів через митний кордон України за визначеними маршрутами

та  рейсами,  що  здійснюються  відповідно  до  розкладу  руху  на  підставі

міжнародних  договорів,  укладених  відповідно  до  закону),  а  також

транспортних  засобів,  що використовувалися  для  переміщення  товарів  ‒

безпосередніх  предметів  порушення  митних  правил  через  митний  кордон

України поза місцем розташування митного органу.

Тестові завдання:

1. Формою співробітництва держав у галузі митного права не є:

а) проведення спільного контролю у пунктах пропуску; 

б) узгоджене застосування процедур митного контролю; 

в) направлення подяки консулу. 

2.  Чи  є  участь  у  міжнародних  організаціях  формою  міжнародного

співробітництва? 

а) так, є; 

б) ні; 



в)  так,  але  участь  не  у  всіх  міжнародних  організаціях  є  формою

міжнародного співробітництва. 

3. Чи є міжнародне митне право частиною національного митного права

України? 

а) так, є; 

б) ні; 

в)  окремі  його  нормативно-правові  акти,  визнані  у  встановленому

законодавством України порядку. 

4. Чи завжди «митний кордон» і «державний кордон» співпадають? 

а) так, завжди; 

б) ні;

в) не завжди співпадають, однак у більшості співпадають. 

5. Основним джерелом міжнародного митного права є: 

а) міжнародний договір;

б) міжнародний звичай; 

в) міжнародні принципи.

Практичне завдання:

 Задача 1:

 Громадянин  України  Терещук,  який  займався  підприємницькою

діяльністю  без  створення  юридичної  особи,  у  пункті  митного  пропуску

відмовився  показати  митному  інспектору  вміст  своєї  валізи.  Більше  того

Терещук  пригрозив,  що  зведе  з  митником  рахунки,  коли  останній  не  буде

знаходитись  при  виконанні  службових  обов’язків.  Працівник  поліції,  який

прибув на митний пост, провів Терещука до чергового ВВС і його начальник

виніс  постанову  про  притягнення  Терещука  до  адміністративної

відповідальності  у  вигляді  адміністративного  арешту.  Чи  правомірні  дії

посадових осіб? Дайте правовий аналіз ситуації.



Контрольні питання

1. Який склад порушень митних правил? 

2. Які є загальні принципи притягнення до відповідальності за порушення

митних правил?

3.  Які  є  строки  накладення  адміністративних  стягнень  у  справах  про

порушення митних правил? 

4. Охарактеризуйте особливості постанов у справах про порушення митних

правил.

 5. Які особливості порушення митних правил, передбаченого ст.352 МК

України  дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України‒

з приховуванням від митного контролю? 

Питання для самостійного опрацювання:

1. Які є види порушень митних правил?

2. Дайте поняття «конфіскації». Чим  це поняття відрізняється від

«реквізиції».

3. Які є види стягнень за порушення митних правил?

4. У чому особливості порушення митних правил, передбаченого

ст.  351 МК України – дії,  спрямовані на переміщення товарів,  транспортних

засобів через митний кордон України поза митним контролем?

Література: [13, с. 19–28; 15, с. 46–55].

Семінарське заняття № 9

Тема.  Правові  наслідки  порушення  митних  правил.  Запобігання  та

протидія контрабанді. Міжнародне співробітництво (ч. 2)

Мета: виявити особливості контрабанди, підстави та відповідальність за

контрабанду,  ознайомитись  із  митно-правовими  аспектами  міжнародного

співробітництва.

Питання для обговорення



1. Поняття  кримінально-правової  охорони  зовнішньоекономічної

діяльності України. Кваліфікаційні ознаки контрабанди.

 2. Міжнародне співробітництво правоохоронних і контролюючих органів

у сфері боротьби з митними кримінальними правопорушеннями. 

3. Завдання міжнародного митного співробітництва. 

4. Форми співробітництва держав у галузі митної справи.

Короткі теоретичні відомості

У «Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і

прекурсорів»:

 Відповідно до законів України органи доходів і зборів з метою виявлення

джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин

і  прекурсорів,  осіб,  які  беруть  участь  у  цьому,  разом з  іншими державними

органами,  що  мають  право  здійснювати  оперативно-розшукову  діяльність,

можуть  використовувати  метод  контрольованої  поставки  зазначених  засобів,

речовин і прекурсорів. 

Порядок  проведення  контрольованої  поставки  визначається  МКУ  і

відповідним  нормативно-правовим  актом  центрального  органу  виконавчої

влади,  що  забезпечує  формування  та  реалізує  державну  податкову  і  митну

політику,  Міністерства  внутрішніх  справ  України,  Служби безпеки  України,

центрального  органу  виконавчої  влади,  що  забезпечує  реалізацію  державної

політики  у  сфері  захисту  державного  кордону,  погодженим  із  Генеральною

прокуратурою України та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.

«Переміщення товарів під негласним контролем»: 

1. З метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних

до вчинення контрабанди,  а  також з  метою вилучення товарів,  щодо яких є

підозра в незаконному переміщенні через митний кордон України, переміщення

таких товарів може здійснюватися під  негласним контролем та оперативним

наглядом правоохоронних органів. 



2.   Порядок  проведення  негласного  контролю  за  переміщенням  товарів

визначається  цим  Кодексом  і  відповідним  нормативно-правовим  актом

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує

державну податкову і митну політику, Міністерства внутрішніх справ України,

Служби  безпеки  України,  центрального  органу  виконавчої  влади,  що

забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону,

погодженим  з  Генеральною  прокуратурою  України  та  зареєстрованим  у

Міністерстві юстиції України.

Участь  України  у  міжнародному  співробітництві  з  питань  державної

митної справи є складовою частиною її зовнішньополітичної діяльності.

«Міжнародна  діяльність  центрального  органу  виконавчої  влади,  що

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»: 

1.  Міжнародна  діяльність  центрального  органу  виконавчої  влади,  що

забезпечує  формування  та  реалізує  державну  податкову  і  митну  політику,

спрямовується  і  координується  Президентом  України,  Кабінетом  Міністрів

України та здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ

України. 

2. За  дорученням  Кабінету  Міністрів  України  центральний  орган

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і

митну політику, може в обсязі наданих відповідно до закону повноважень вести

переговори та консультативну роботу,  пов’язану з  підготовкою міжнародних

договорів з питань державної митної справи. 

3.  Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  та

реалізує державну податкову і митну політику, з метою вдосконалення митного

контролю підтримує зв’язки з митними адміністраціями іноземних держав, в

установленому  законом  порядку  укладає  з  ними  відповідні  міжвідомчі

договори. 



4.  Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  та

реалізує  державну  податкову  і  митну  політику,  представляє  Україну  у

Всесвітній митній організації, інших міжнародних організаціях.

Тестові завдання:

1. Добровільна відмова від вчинення контрабанди можлива: 

а) на будь-якій стадії вчинення кримінального правопорушення; 

б) лише на стадії готування до незаконного переміщення предметів через

митний  кордон  або  незакінченого  замаху  на  його  вчинення,  коли  особа

усвідомлює можливість доведення злочину до кінця, але з власної ініціативи

відмовляється від цього; 

в)  лише  на  стадії  закінченого  замаху  на  вчинення  незаконного

переміщення предметів через митний кордон. 

2. Суб’єктом контрабанди є: 

а) спеціальний суб’єкт – службова чи посадова особа; 

б) спеціальний суб’єкт – нерезидент України; 

в) загальний суб’єкт – осудна особа, яка досягла 16-річного віку. 

3. Контрабанда є злочином: 

а) з формальним складом; 

б) з матеріальним складом; 

в) з легальним складом. 

4.  Обов’язковою  ознакою  об’єктивної  сторони  складу  кримінального

правопорушення – контрабанди – є: 

а) місце вчинення ‒ це митний кордон; 

б) засіб вчинення – автомобільний транспорт; 

в) шкідливі наслідки і причинний зв’язок між діянням і наслідками; 

5. У якому документі визначено строки проведення дізнання у справах про

контрабанду? 

а) Митному кодексі; 

б) Кримінальному кодексі; 



в) Кримінально-процесуальним кодексом. 

Практичні завдання:

Задача 1: 

Київська  типографія  «Друк»  ввезла  на  митну  територію  України  як

виставковий  експонат,  під  зобов’язання  про  зворотне  вивезення,

десятикольорову  друкарську  машину  «Неіа1bег16».  Але  після  закінчення

строку, зазначеного у зобов’язанні, вона не була вивезена і використовувалася

для поліграфічних робіт. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 

Задача 2: 

Харківське  приватне  підприємство  «Фрукт»  оформило  в  Одеському

морському  порту  в  митний  режим  транзиту  в  Росію  30  т.  бананів,  але  в

зазначений строк вантаж до митниці призначення доставлений не був. Здійсніть

юридичний аналіз ситуації.

Контрольні питання

1.  Які  особливості  митного  співробітництва  України  з  прикордонними

державами? 

2. Який склад злочину «Контрабанда»? 

3. Який предмет злочину «Контрабанда»?  

4. Яке покарання передбачено за вчинення контрабанди? 

5. Що являють собою митні привілеї? 

Питання для самостійного опрацювання

1. Дайте поняття «митний простір держави».

2. Які є міжнародні стандарти у сфері спрощення та гармонізації митних

процедур?

3. Які є міжнародні організації у сфері митних відносин?

Література: [12, с. 19–28; 14, с. 46–57].

Семінарське заняття № 10

Тема.  Процесуальні  дії  у  справі  про  порушення  митних  правил  та

порядок їх проведення



Мета: вияснити   основні  процесуальні  дії  у  справах  про  порушення

митних  правил,  як  відбувається  адміністративне  затримання,  що  таке

компроміс у справі про порушення митних правил.

Питання для обговорення

1. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил

2. Адміністративне затримання.

3. Компроміс у справі про порушення митних правил.

4. Розгляд справ про порушення митних правил.

5. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.

6. Виконання постанов митних органів про накладення адміністративних

стягнень за порушення митних правил. 

Короткі теоретичні відомості

На  стадії  порушення  справи  про  порушення  митних  правил  та  митне

розслідування  проводяться  такі   процесуальні  дії:  складання  протоколу  про

порушення  митних  правил;  витребування  документів,  потрібних  для

провадження  у  справі  про  порушення  митних  правил;  вилучення  товарів,

транспортних заходів і  документів;  митне обстеження;  пред’явлення товарів,

транспортних  засобів  і  документів  для  впізнання;  призначення  експертизи;

взяття проб і зразків для проведення дослідження (аналізу, експертизи).

Зазначені  процесуальні  дії  мають за  мету створити відповідну доказову

базу для накладення адміністративного стягнення і, як наслідок, притягнення

особи до відповідальності та мають вичерпний перелік. Завершальним етапом

цієї стадії є направлення матеріалів справи на розгляд за підвідомчістю.

На  стадії  розгляду справи  по  суті  та  винесення  по  ній  постанови

проводяться наступні процесуальні дії. У ст.278 КУпАП визначено питання, які

необхідно вирішити  під час підготовки справи до слухання:  чи належить до

компетенції  органу,  посадової  особи  розгляд  цієї справи;  чи  правильно

складено  протокол  та  інші  матеріали  справи;  чи  сповіщено  осіб,  які  беруть

участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; чи витребувані необхідні



додаткові  матеріали;  чи  підлягають  задоволенню  клопотання  особи,  яка

притягається до адміністративної відповідальності, їх законних представників і

адвоката.  Відповідно  до  ст.  280  КУпАП  орган  (посадова  особа)  під  час

безпосереднього розгляду справи  про  адміністративне  правопорушення

зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи

винна  ця особа  в  його  вчиненні,  чи  підлягає  вона  адміністративній

відповідальності,  чи  є  обставини,  що  пом’якшують  і  обтяжують

відповідальність,  чи  заподіяно  майнову  шкоду,  чи  є  підстави  для  передачі

матеріалів  про  адміністративне  правопорушення  на  розгляд  громадської

організації  або  трудовому  колективу,  а  також з’ясувати  інші  обставини,  що

мають значення для правильного вирішення справи.

Розгляд  справи  про  порушення  митних  правил  починається  з

представлення особи, яка розглядає справу. Ця посадова особа оголошує, яка

справа  підлягає  розгляду,  хто  притягується  до  відповідальності,  роз’яснює

особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права й обов’язки. Після цього

оголошується  текст  протоколу  про  порушення  митних  правил.  На  засіданні

заслуховуються  особи,  які  беруть  участь  у  розгляді  справи,  досліджуються

докази й розглядаються клопотання.

Розглянувши справу про порушення митних правил, компетентна посадова

особа виносить постанову по справі, яка повинна мати визначені ст.283 КУпАП

реквізити,  а  саме:  найменування  органу  (посадової  особи),  який  виніс

постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається

справа;  викладення  обставин,  встановлених при  розгляді  справи;  зазначення

нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне

правопорушення; прийняте по справі рішення.

Тестові завдання:

1.  Які  строки  оскарження  постанови  про  накладання  адміністративного

стягнення митними органами відповідають Митному Кодексу України? 

а) протягом 24 годин; 



б) протягом 10 днів; 

в) протягом 3 діб з моменту отримання постанови. 

2. Порушення митних правил являє собою…

а) протиправні дії, що посягають на встановлений законодавством України

порядок  переміщення  товарів  і  транспортних  засобів  через  митний  кордон

України; 

б) протиправні, винні дії, що посягають на встановлений законодавством

України  порядок  переміщення  товарів  і  транспортних  засобів  через  митний

кордон  України,  за  які  Митним  кодексом  передбачена  адміністративна

відповідальність; 

в) протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що

посягають  на  встановлений  законодавством  України  порядок  переміщення

товарів і  транспортних засобів через митний кордон України, за які Митним

кодексом передбачена адміністративна відповідальність. 

3. Скільки видів стягнень передбачено за порушення митних правил?

а) один; 

б) два; 

в) три. 

4.  У який строк з  дня  вчинення  правопорушення може бути  накладено

адміністративне стягнення у вигляді штрафу у справах про порушення митних

правил? 

а) не пізніше як 1 місяць; 

б) не пізніше як 2 місяця; 

в) не пізніше як 3 місяці. 

5. Підставою для порушення справи про порушення митних правил може

бути:

а) безпосереднє виявлення порушення митних правил посадовою особою

митного органу; 

б) не заповнення митної декларації особою віком до 14 років; 



в) особисте повідомлення особою про порушення митних правил. 

Практичне завдання:

Задача 1: 

Документи на автомобіль «Вольво» були викрадені невідомими особами у

спеціальній  митній  зоні,  тому  власник  автомашини  Саєнко  не  зміг  їх

представити митниці  на вимогу її  начальника.  За порушення митних правил

Саєнко  був  притягнутий  до  адміністративної  відповідальності  у  вигляді

штрафу.  Однак  власник  автомобіля  оскаржив  постанову  митного  органу,

пославшись на надзвичайні обставини. Дайте юридичну оцінку дій учасників

цієї справи.

Контрольні питання

1. Що належить до процесуальних дій?

2. Що зазначається у повістці про виклик?

3. Які  вимоги  до  оформлення  протоколу  про  проведення  митного

обстеження?

4. Які вимоги до проведення експертизи?

5. Коли допукається адміністративне затримання, його строк?

6. Які зобов»язання сторін за умовами мирової угоди?

7. Як оскаржуєтться постанова про порушення митних правил?

Питання для самостійного опрацювання

 1. Поняття грошової системи України та її склад.

 2. Валютне регулювання в Україні.

 3. Правове регулювання готівкового обігу.

 4. Правове регулювання та форми безготівкових розрахунків.

Література: [2, с. 19–28; 15, с. 46–57].



3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Загальні засади державної митної справи. 

2. Розвиток діяльності митної справи України.

3. Поняття, предмет і метод митного права.

4. Система митного права та джерела митного права.

5. Державна  митна  політика:  поняття,  напрями  та форми  здійснення

державної митної політики.

6. Організація митного контролю.

7. Зони митного контролю. 

8. Здійснення митного контролю.

9.  Загальні  положення митного  оформлення  товарів,  які  переміщуються

через митний кордон України.

10. Етапи митного оформлення. 



11. Митне  декларування:  поняття,  функції,  форми  та необхідна

документація. 

12. Учасники митного оформлення. Декларант, його права й обов'язки. 

13. Міжнародно-правове регулювання електронного декларування товарів. 

14. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

15. Тарифне регулювання: поняття, види та порядок нарахування податків. 

16. Порядок сплати митних платежів. 

17. Митні пільги: поняття, види, порядок та умови застосування. 

18. Нетарифне регулювання.

19. Митна статистика як складова засад митної справи. 

20. Завдання та система митної статистики.

21.  Митна  статистика  зовнішньої  торгівлі:  поняття,  цілі  та загальна

характеристика. 

22. Попередні операції під час  переміщення та пропускання через митний

кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів. 

23. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем. 

24. Засоби та способи переміщення товарів через митний кордон. 

25. Митні процедури на транспорті.

26. Поняття і сутність митного режиму.

27. Види митних режимів, їх класифікація та характеристика.

28.  Форми,  умови та  способи забезпечення  зобов’язань  перед  органами

доходів і зборів на підставі гарантій. 

29. Здійснення митної справи. 

30. Державна  фіскальна  служба  України:  завдання,  повноваження,

особливості правового статусу. 

31. Організація діяльності органів доходів і зборів України. 

32. Проходження служби в органах доходів і зборів України. 

33. Міжнародне співробітництво з питань митної справи.



34. Переміщення товарів і  транспортних засобів між органами доходів і

зборів. 

35.  Відповідальність  за  порушення  встановленого  порядку  переміщення

товарів, що перебувають під митним контролем.

36.  Заходи  гарантування  доставки  товарів,  що перебувають  під  митним

контролем. 

37. Зберігання товарів і транспортних засобів на складах органів доходів і

зборів. 

38. Здійснення діяльності митного брокера. 

39.  Порядок  переміщення  товарів  громадянами  через  митний  кордон

України. 

40. Визначення  вартості  товарів,  які  переміщуються  громадянами  через

митний кордон, для цілей нарахування податків і зборів. 

41. Умови  вивезення  товарів  громадянами  за  межі  митної  території

України. 

42. Умови ввезення товарів громадянами на митну територію України. 

43. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять

об’єкти права інтелектуальної власності.

44. Заходи органів доходів і зборів щодо контролю за переміщенням через

митний  кордон  України  товарів,  що  містять  об’єкти  права  інтелектуальної

власності. 

45. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної влади

у сфері захисту права інтелектуальної власності. 

46. Мета і порядок визначення країни походження товару.

47. Документи, що підтверджують країну походження товару. 

48. Визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний

кордон України. 

49. Декларування митної вартості товарів. 



50. Структура  та  застосування  Української  класифікації  товарів

зовнішньоекономічної торгівлі. 

51.  Класифікація  товарів.  Надання  зразків  товарів  під  час  здійснення

класифікації товарів. 

52. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України. 

53. Поняття та види порушень митних правил. 

54. Характеристика окремих видів порушень митних правил. 

55.  Загальні  принципи  притягнення  до  відповідальності  за  порушення

митних правил.

56. Види  стягнень  за  порушення  митних  правил  та особливості  їх

накладення.  

57. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних

правил. 

58. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил  і порядок їх

проведення.

59. Порушення справи про порушення митних правил: приводи і підстави 

60. Розгляд справи про порушення митних правил. 

61. Оскарження постанови у справі про порушення митних правил.

62. Виконання постанов про накладення стягнення за порушення митних

правил. 

63. Поняття  кримінально-правової  охорони  зовнішньоекономічної

діяльності України. 

64. Ознаки  складу  кримінальних  правопорушень  у  сфері

зовнішньоекономічної діяльності. 

65. Міжнародне  співробітництво  у  сфері  боротьби  з  митними

кримінальними правопорушеннями



4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види 

навчальної 

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

Для іспиту, курсового

проекту (роботи),

практики

Для заліку

90–100 А Відмінно

Зараховано
82–89 В

Добре
74–81 С
64–73 D

Задовільно
60–63 Е
35–59 FX Незадовільно з 

можливістю 

Не зараховано з 

можливістю 



повторного складання
повторного 

складання

0–34 F

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням

дисципліни

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить           100

балів, із яких :

10 балів – відвідування та робота на лекціях; 

20 балів – за індивідуальну роботу; 

30  балів  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ та активна участь на кожному практичному занятті); 

10  балів  –  за  контрольну  роботу  (за  семестр  проводиться  2  контрольні

роботи); 

20 балів – підсумковий модульний контроль.

Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі студентського

наукового гуртка (проблемної групи), студентських конференціях, конкурсах,

олімпіадах;  написання  рефератів  та  їх  презентацію;  анотацію  прочитаної

додаткової  літератури;  бібліографічний  опис  літератури.  Вибір  виду



індивідуальної  роботи студент здійснює за власними інтересами,  попередньо

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від       0 до 20 балів.

Контрольну роботу студенти виконують у вигляді тестів, колоквіуму або

письмових відповідей на 3–4 запитання за темами, які були вже розглянуті  під

час виконання робіт. 

Реферати  готуються  за  темами,  що  зазначені  в  модулі.  Тему  та  план

реферату  студент  узгоджує  з  викладачем,  який  проводить  заняття.

Оптимальний обсяг реферату – 15–20 сторінок. 

Підсумковий  модульний  контроль  (ПМК)  проводиться  на  останньому

практичному (семінарському)  занятті  у  письмовій  (усній)  формі,  зміст якого

охоплює весь курс навчальної дисципліни. 

У  разі  невиконання  студентом  певних  завдань  поточного  модульного

контролю  з  об’єктивних  причин  він  має  право  з  дозволу  викладача

відпрацювати ці завдання.
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