
Питання до заліку з предмету « Митна справа» 

 

1. Сутність митно-тарифних відносин 

2. Митно-тарифні регулятори, їх роль та рівні. 

3. Функції митної системи 

4. Адміністративні методи регулювання митно-тарифних відносин 

5. Економічні методи регулювання ЗЕД 

6. Система правового регулювання митно-тарифних відносин 

7. Класифікація видів мита. 

8. Застосування особливих видів мита як обмежувальних заходів. 

9. Економічна природа митного тарифу 

10. Механізм застосування митного тарифу. 

11. Функції митного тарифу. 

12. Митні платежі як основні інструменти митного оподаткування. 

13. Митна вартість, її призначення та функції. 

14. Зародження та розвиток митно-тарифних відносин в Україні 

15. Митна система України 

16. Функції митних органів. 

17. Організаційна структура митної системи України. 

18. Взаємодія митних органів, спеціалізованих митних установ та 

організацій з іншими органами державної влади при виконанні 

покладених на них завдань 

19. Формування та реалізація митної політики держави. 

20. Аналіз наслідків приєднання України до СОТ. 

21. Реалізація економічних інтересів країни за умов участі в 

митному союзі. 



22. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на 

основі використання досвіду зарубіжних країн. 

23. Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції. 

24. Міжнародні організації як основні суб’єкти регулювання 

митнотарифних відносин. 

25. Система товарної номенклатури зовнішньоекономічної 

діяльності в системі митного регулювання. 

26. Гармонізована система опису та кодування товарів. 

27. Структура коду товарної номенклатури Митного тарифу 

України (УКТЗЕД). Правила класифікації товарів в УКТЗЕД. 

28. Сутність та особливості проведення митного контролю 

29. Митна варта 

30. Спеціальні види контролю на митному кордоні України 

31. Види митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

32. Митний склад як особливий митний режим. 

33. Система митного оформлення при переміщенні товарів через 

митний кордон. 

34. Комплекс заходів системи митного оформлення. 

35. Зовнішньоторговельні документи: оперативно-зовнішньо 

торговельні,комерційні, розрахункові, транспортні, страхові та 

митні документи. 

36. Декларування товарів та інших предметів із застосуванням 

вантажної митної декларації. 

37. Переміщення іноземної валюти, чеків, банківських металів 

через митний кордон України 

38. Порядок переміщення через митний кордон об’єктів 

інтелектуальної власності 

39. Порядок пропуску через митний кордон предметів, що 



переміщуються в несупроводжуваному багажі 

40. Порядок пропуску через митний кордон зброї, вибухових, 

сильнодіючих отруйних речовин, що переміщуються громадянам 

41. Порядок пропуску через митний кордон дипломатичної пошти 

та речей, які належать дипломатичним кур’єрам 

42. Відповідальність за порушення митних правил. 

43. Переміщення через митний кордон України транспортних 

засобів. 

44. Переміщення через митний кордон валюти. 

45. Роль та місце митної справи в економічному розвитку України 

на сучасному етапі. 

46. Специфіка здійснення митного контролю та митного 

оформлення при переміщенні фізичних осіб через митний кордон. 

47. Повноваження та обов’язки декларанта. 

48. Контрабанда та відповідальність за її вчинення. 

49. Види порушень митних правил та відповідальність за 

порушення. 

50. Порядок обліку та реєстрації вантажної митної декларації 

митними органами України. 


