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Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи 

студентів містять пояснювальну  записку, тематичний план дисципліни,  

зміст самостійної роботи, а також  список літератури. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального 

процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє 

активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації в час, вільний від 
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обов’язкових навчальних занять. 

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 

програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність. СРС забезпечує 

підготовку студентів до поточних аудиторних занять. 

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, 

закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення 

прогалин у системі знань із предмета. 

Зміст СРС з дисципліни «Митне обслуговування транспортних 

перевезень» визначається навчальною програмою, а також різними 

методичними матеріалами. 
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 № 
п/п 

Назва змістового модуля і  теми 

 
І 

 
 
 
 
 
 
 

ІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІІ 

Змістовий модуль І  Загальні положення митного права 

України 

Тема 1. Поняття, предмет, завдання, система і принципи 

митного права. 

Тема 2. Митні органи України та організаційно-правові засади їх 

діяльності 

Змістовий модуль ІІ  Переміщення та пропуск товарів, 

транспортних засобів через митний кордон України 

 Тема 3. Митний режим 

 Тема 4. Організація здійснення митного контролю 

  Тема 5. Митні формальності при переміщенні товарів через 

митний кордон України різними видами транспорту 

 Тема 6. Митне оформлення та митне декларування товарів та 

предметів які переміщуються через митний кордон України 

Змістовий модуль III. Порушення митних правил. 

Провадження в справах про порушення митних правил. 

Митна документація 

Тема 7.  Порушення митних правил. Провадження в справах 

про порушення митних правил 

Тема 8. Транспортні документи міжнародних перевезень митних 

вантажів 

Тема 9. Митна декларація – основний документ митного 

оформлення 

 Разом годин: 120 
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ЗМІСТ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

“МИТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ 
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ПЕРЕВЕЗЕНЬ” 

Змістовий модуль І  Загальні положення митного права України 

 

Тема 1. Поняття, предмет, завдання, система і принципи митного 
права України 

Поняття митного права, його місце в системі права. Предмет митного 

права та його особливості. Метод митного права. Принципи митного права. 

Система митного права. Норми митного права та їх особливості. 

Джерела митного права. Конституція як основне джерело митного права. 

Структура та основні положення Митного кодексу України. Поняття 

митних правовідносин, їх структура. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Роль митного права в регулюванні торгового обігу 

2. Удосконалення митного права України 

3. Джерела митного права 

4. Конституція України як основне джерело митного права 

5. Структура і основні положення Митного кодексу України 

 

Практичні завдання 

 

1. Підготуйте реферат за темою «Інститути митного права». 

2. Підготуйте реферат за темою «Проблема удосконалення митного 

права». 

 
Література [1-5;  12-18; 20] 

 
Тема 2. Митні органи України та організаційно-правові засади їх 

діяльності 
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Організаційно-правові основи діяльності митних органів. Митна 

служба України як єдина загальнодержавна система. Спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної 

справи. Регіональні митниці. Митниці. Митний пост. Спеціалізовані митні 

установи та організації. Митна варта. Взаємовідносини митних органів, 

спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з 

підприємствами та громадянами. Міжнародна діяльність спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної 

справи. Взаємодія митних органів України з митними та іншими 

органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями. 

Проходження служби в митних органах України. Правовий статус 

посадових осіб митної служби України. Підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації працівників митної служби України. 

Правовий і соціальний захист працівників митних органів. 

Застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї посадовими 

особами митної служби України. 

Питання для самоконтролю 

1. Визначте та охарактеризуйте основну мету діяльності митної 

служби 

2. Розкрийте сутність стадій розвитку митниці 

3. Охарактеризуйте стадію та сучасний стан розвитку митної служби 

України 

4. Назвіть основні концептуальні напрямки розвитку митної служби 

України 

Практичні завдання 

 

1. Підготуйте реферат за темою «Управлінська діяльність у митній 

службі». 
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2. Підготуйте реферат за темою «Аналітична робота в митній службі». 

3. Підготуйте реферат за темою «Забезпечення управління в митній 

службі». 

Література [1-5;  12-18; 20] 

Змістовий модуль ІІ  Переміщення та пропуск товарів, транспортних 

засобів через митний кордон України 

Тема 3. Митний режим 

Митна територія і митний кордон України. Поняття митного режиму, 

види митних режимів. Умови та порядок переміщення і пропуск товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 

України.  

Особливості пропуску товарів, що переміщуються (пересилаються) 

через митний кордон України громадянами. 

Питання для самоконтролю 

1.Засоби та способи переміщення товарів. 

2.Правове регулювання митного режиму митний склад. 

2.Правове регулювання митного режиму вільна митна зона. 

3.Правове регулювання митного режиму безмитна торгівля. 

4.Правове регулювання митних режимів знищення або руйнування та 

відмова на користь держави. 

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему: 

1.Заборони та обмеження на ввезення (вивезення) товарів та 

транспортних засобів. 

2.Поняття режиму митного складу. Умови поміщення товарів у режим 

митного складу. 

Завдання 1 

ТОВ «Інвест» звернулося до начальника митниці із заявою про 
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включення до Реєстру товарів, що містять об’єкти інтелектуальної 

власності, їх торговельної марки «Nescafe». Начальник митниці у відповіді 

ТОВ зазначив, що законодавство не передбачена реєстрація об’єктів права 

інтелектуальної власності в митних органах. 

Дайте правову оцінку діям начальника митниці. Чи правомірна була 

відмова? 

Завдання 2 

Під час проведення інвентаризації на митному ліцензійному складі 

митницею виявлено недостачу товарів - двох комп’ютерів. Крім того, 

виявлено товари, які підлягають вивезенню за межі України в режимі 

«експорт», що зберігалися понад 12 місяців.  

Дайте правову оцінку даній ситуації. Визначте строки зберігання 

товарів у режимі «митний склад». 

 

Тести 

1.Митний режим «транзит» - це: 

A. Випуск товарів для вільного обігу за межами митної території 

України. 

B. Переміщення товарів між двома органами доходів і зборів або в 

межах діяльності одного органу доходів і зборів. 

C. Випуск товарів для вільного обігу на митній території України. 

2. Строк зберігання товарів у режимі митного складу: 

A. Не може бути більшим від одного року і це правило не поширюється 

на товари з необмеженим строком зберігання. 

B. Обмежено шістьма місяцями з дати поміщення цих товарів у 

зазначений митний режим. 

C. Не може перевищувати 1095 днів від дня поміщення цих товарів у 

зазначений митний режим. 

3.Загальний строк тимчасового ввезення товарів становить: 
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A. 1 рік. 

B. 1 місяць. 

C. 3 роки. 

D. 6 місяців. 

Література [1-5; 15-18; 22] 

 

Тема 4. Організація здійснення митного контролю 

Поняття митного контролю. Принципи здійснення митного контролю. 

Класифікація видів митного контролю. Зони митного контролю. 

Форми митного контролю. 

Питання для самоконтролю 

1.Здійснення митного контролю у формі обліку товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний 

кордон України. 

2.Здійснення митного контролю у формі усного опитування громадян та 

посадових осіб підприємств. 

3.Здійснення митного контролю у формі огляду територій та приміщень, 

що підлягають митному контролю. 

4.Здійснення митного контролю у формі обліку товарів, що 

переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під 

митним контролем. 

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему: 

1.Права і обов’язки суб’єктів митного контролю. 

2.Залучення спеціалістів та експертів для участі в здійсненні митного 

контролю. 

Завдання 1 

Громадянин України Кулик при виїзді у приватних справах пред’являє 
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на митний контроль: золоті вироби для особистого користування, серед 

яких 3 золотих персні без клейма державної проби та 12 000 дол. США. 

Крім того, Кулик пред’являє виїзну декларацію 3-річної давності на 5 000 

дол. США. 

Дайте правову оцінку діям громадянина Кулика.  

 

Тести 

1.У митному кодексі України визначено таку кількість форм 

митного контролю: 

A. 9. 

B. 11. 

C. 5. 

D. 8. 

2.У ході усного опитування складається: 

A. Протокол встановленої форми. 

B. Протокол довільної форми. 

C. Акт встановленої форми. 

D. Акт довільної форми. 

3.Огляд і переогляд ручної поклажі та багажу громадянина 

здійснюється в присутності: 

A. Громадянина. 

B. Громадянина чи уповноваженої ним особи. 

C. Тільки працівника органів доходів і зборів. 

D. Особою, яка визначається уповноваженим працівником органів 

доходів і зборів. 

 

 

Література [1-5;  12-18; 20] 
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Тема 5. Митні формальності при переміщенні товарів через митний 

кордон України різними видами транспорту 

Засоби та способи переміщення товарів. Митні процедури на 

транспорті . 

Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів та сприяння 

посадовим особам органів доходів і зборів України у здійсненні митної 

процедури. 

Питання для самоконтролю 

1.Товари, помилково ввезені на митну територію України. 

2.Митні формальності на морському і річковому транспорті. 

3.Митні формальності на авіатранспорті. 

4.Митні формальності на залізничному транспорті. 

5.Митні формальності на автомобільному транспорті. 

6.Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях 

електропередачі. 

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему: 

1.Порядок переміщення припасів через митний кордон України. 

2.Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у 

міжнародних поштових та експрес-відправленнях. 

Завдання 1 

Івашкович отримав у Німеччині у спадщину автомобіль 1995 р. випуску 

і житловий будинок. Продавши будинок, Івашкович за одержану виручку 

придбав ще один автомобіль 2002 р. випуску. На прикордонній митниці 

він пред’явив 2 автомобілі і 9 000 дол. 

США як залишок від проданого будинку. 

Дайте правову оцінку ситуації. Процедура пропуску автомобілів та 

валюти на митну територію України. 
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Завдання 2 

Громадянин України з дружиною виїхав на власному автомобілі до 

Білорусії. Через 2 години він повернувся до України, намагаючись 

провезти через митний кордон 4 літри вина та 20 пачок цигарок для 

власних потреб. 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 

 

Тести 

1.Орган, який затверджує розклад руху транспортних засобів через 

митний кордон України: 

A. Кабінет Міністрів України. 

B. Міністерство закордонних справ України 

C. Міністерство транспорту та зв’язку України. 

D. Центральним органом виконавчої влади. 

2.Дозвіл органу доходів і зборів на вивантаження товарів з 

повітряного судна надається після: 

A. Перевірки поданих документів. 

B. Огляду товару. 

C. Усного опитування капітана судна про вантаж. 

3.Митний контроль товарів і транспортних засобів у 

міжнародному залізничному сполученні здійснюється: 

A. У спеціально відведених місцях. 

B. На території залізничної станції. 

C. В зонах митного контролю. 

 

Література [1-5; 12-18; 20] 

Тема 6. Митне оформлення та митне декларування товарів та 

предметів які переміщуються через митний кордон України 
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Поняття та здійснення митного оформлення. Поняття та процедура 

митного декларування. Види митних декларацій. Місце та строки 

декларування. 

Література [1-5;  12; 13;  15-18; 20] 

 

Змістовий модуль III. Порушення митних правил. Провадження в 

справах про порушення митних правил. Митна документація. 

 

Тема 7. Порушення митних правил. Провадження в справах про 

порушення митних правил 

Поняття порушення митних правил та відповідальності за них. Види 

адміністративних стягнень за порушення митних правил. Види порушень 

митних правил та відповідальність за такі правопорушення. Порядок 

провадження у справах про порушення митних правил. Процесуальні дії у 

справі про порушення митних правил та порядок їх проведення. 

Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. 

Виконання постанов органів доходів і зборів про накладання 

адміністративних стягнень за порушення митних правил. 

Питання для самоконтролю 

1.Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді. 

2.Адміністративне затримання. 

3.Органи, уповноважені розглядати справи про порушення вимог 

митного законодавства. 

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему: 

1.Співучасть у злочинах пов’язаних з ухиленням від сплати митних 

платежів. 
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2.Становлення та розвиток митної справи у боротьбі з контрабандою та 

порушенням митних правил і Україні. 

Завдання 1 

ТОВ «Демсі» 06.07.2013 р. оформило ВМД типу 31 АТЗ на вивезення за 

межі митної території України транспортного засобу (напівпричіп) під 

зобов’язання про надання документів, необхідних для здійснення митного 

контролю, у строк до 06.08.2014 р. Станом на 20.07.2014 р. вказаний вище 

транспортний засіб та документи в митний орган надані не були. За 

поясненнями керівника ТОВ «Демсі» документи на вищеназваний 

транспортний засіб не були надані у зв’язку з тим, що напівпричіп 

продано. 

Чи вбачаються в діях ТОВ «Демсі» ознаки порушення митних правил? 

 

Тести 

1.Суб’єктами відповідальності за порушення митних правил 

можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого 

правопорушення досягли віку: 

A. 14 років. 

B. 18 років. 

C. 16 років. 

2.Порушення митних правил є: 

A. Кримінальним правопорушенням. 

B. Економічним злочином. 

C. Адміністративним правопорушенням. 

3.Проавдження у справі про порушення митних правил вважається 

розпочатим з моменту: 

A. Підписання протоколу про порушення митних правил. 

B. Складання протоколу про порушення митних правил. 
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C. Вчинення правопорушення. 

 

 

Література [1-5;  12-18; 20] 

Тема 8. Транспортні документи міжнародних перевезень митних 

вантажів 

Види транспортних документів. Принципи дії системи міжнародних 

перевезень із застосуванням книжки МДП. 

Питання для самоконтролю 

1.Отримання дозволу, вимоги і застосування книжки МДП за різних 

митних режимів. 

2.Митна конвенція про міжнародне перевезення із застосуванням 

книжки МДП. 

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему: 

1.Вимоги до транспортних засобів і перевізників, які здійснюють 

перевезення товарів під митним контролем. 

 

Завдання 1  

На митну територію України ввозиться товар – кондитерські вироби. 

Складіть перелік документів, необхідних для отримання висновку 

Державної санітарно - епідемілогічної експертизи. 

 

Тести 

1.До товаротранспортних документів належать: 

A. Транспортні накладні. 

B. Рахунки-фактури, інвойси. 

C. Ліцензія. 

2.Коносамент використовується як транспортний документ з 
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метою: 

A. Використання як договору перевезення. 

B. Використання замість договору перевезення. 

C. Засвідчення факту навантаження товару на судно. 

3. Книжка МДП дійсна для перевезень вантажу в обсязі: 

A. Понад 25 т. 

B. Не обмеженому. 

C. На одне перевезення не залежно від об’єму. 

 

Література [1-5;  12-18; 20] 

 

Тема 9. Митна декларація – основний документ митного оформлення 

Загальні положення та умови застосування МД. Об´єкти МД. 

Структура МД і класифікатори при її заповненні. 

 

Питання для самоконтролю 

1.Декларація митної вартості. 

2.Переодична МД. 

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему: 

1.Порядок оформлення тимчасової МД. 

2.Порядок визнання митних декларацій недійсними 

 

Література [1-5;  12-18; 20] 
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