
Перелік питань до заліку з дисципліни «Митне право» 
 

1. Історичний розвиток митної справи в Україні до ХХ ст. 

2. Розвиток митної справи в Україні в ХХ ст. та за часів незалежності.  

3. Джерела правового регулювання митної справи. 

4. Митна політика України. 

5. Митні союзи. 

6. Зони вільної торгівлі. 

7. ГАТТ: принципи регулювання міжнародної торгівлі. 

8. СОТ: історія створення, мета, функції. 

9. Міжнародні угоди в сфері митної справи. 

10. Міжнародна митна організація. 

11. Правові режими: поняття і види. 

12. Система митних органів України. 

13. Функції митних органів України. 

14. Поняття тарифного і нетарифного регулювання у митній справі. 

15. Поняття і принципи митної справи. 

16. Митний тариф України. 

17. Митна вартість товару та способи її визначення. 

18. Країна походження товару та критерії достатньої переробки товару.  

19. Поняття і види нетарифного регулювання. 

20. Поняття і класифікація мита. Об’єкти обкладення митом. 

21. Особливі види мит: антидемпінгові і компенсаційні. 

22. Спеціальне мито. 

23. Звільнення від обкладення митом. 

24. Особливості обкладення митом певних товарів (ст.. 287 МК). 

25. Митна платежі і збори. 

26. Сплата митних платежів. 

27. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності  

28. Поняття і зміст митних режимів. 

29. .Класифікація митних режимів. 

30. Митні режими: імпорт. 

31. Митні режими: реімпорт. 

32. Митні режими: експорт. 

33. Митні режими: реекспорт. 

34. Митні режими: транзит. 

35. Митні режими: тимчасове ввезення. 

36. Митні режими: тимчасове вивезення. 

37. Митні режими: митний склад. 

38. Митні режими: вільна митна зона. 

39. Митні режими: безмитна торгівля. 

40. Митні режими: переробка на митній території. 

41. Митні режими: переробка за межами митної території. 

42. Митні режими: знищення або руйнування. 

43. Митні режими: відмова на користь держави. 

44. Поняття і цілі митного контролю. 

45. Форми митного контролю. 

46. Зони митного контролю і технологічні схеми митного контролю.  

47. Документи, необхідні для проведення митного контролю. 

48. Спеціальні види митного контролю. 

49. Санітарно-гігієнічний контроль. 

50. Ветеринарний контроль. 



51. Фітосанітарний контроль. 

52. Митне оформлення: поняття, етапи, строки. 

53. Митна декларація. 

54. Декларанти. Митна брокерська діяльність. 

55. Види митного декларування. 

56. Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями.  

57. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України.  

58. Переміщення пасажирів через митний кордон України. 

59. Митне оформлення пасажирського багажу при його переміщенні через митний 

кордон. 

60. Митне оформлення несупроводжуваного багажу. 

61. Вимоги до харчових продуктів при їх митному оформленні.  

62. Порядок переміщення через митний кордон валюти. 

63.  Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів.  

64. Вимоги до лікарських засобів і наркотичних речовин при їх митному оформленні. 

65. Порядок переміщення через митний кордон культурних цінностей.  

66. Переміщення через митний кордон вторинної сировини та відходів.  

67.  Митне оформлення квітково-декоративної продукції. 

68. Особливості переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон. 

69. Особливості митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон 

України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та 

офіційними особами, а також дипломатичними представництвами України, що 

знаходяться за кордоном. 

70. Переміщення через митний кордон поштових відправлень. 

71. Митні формальності на різних видах транспорту. 

72. Захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний 

кордон України. 

73. Митна статистика. 

74. Відкриття і експлуатація магазину безмитної торгівлі. 

75. Відкриття і експлуатація митного складу 

76. .Відкриття  та експлуатація вільної митної зони. 

77. Порушення митних правил та відповідальність за них. 

78. Запобігання та протидія контрабанді. 

79. Порядок провадження у справах про порушення митних правил. 

80. Адміністративне затримання. 

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

82. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.  

83. Міжнародні правила ІНКОТЕРМС. 

84. Митне оформлення інвестиційної діяльності. 

85. Митне оформлення бартерної діяльності. 

86. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною. 

87. Митний аукціон. 


