
Теми  рефератів   з предмету  « МИТНА СПРАВА» 

 

1. Історичний розвиток митної справи. 

 

2. Відповідальність і профілактика правопорушень. 

 

3. Організація діяльності митної справи в Україні. 

 

4. Структура системи митних органів. 

 

5. Спеціалізовані митні установи та організації 

6. Організація та ведення правової роботи в митних органах. 

7. Відмінність між міжнародними та міждержавними пунктами пропуску. 

8. Основні групи технічних засобів митного контролю за призначенням. 

9. Митні обмеження. 

10. Митні декларації. 

11. Митні процедури на транспорті. 

12. Конвенція МДП 1975 року. 

13. Пільговий режим митного контролю. 

14. Суспільна небезпечність контрабанди. 

15. Особливості порушення митним органом кримінальних справ про 

контрабанду . 

16. Міжнародні договори. 

17. Відповідальність за вчинення порушення порушень митних правил. 

18.Правовий та соціальний захист працівників митних органів. 

19. Провадження у справах про порушення митних правил. 

20. Нетарифні регулювання. 

21. Переміщення через митний кордон транспортних засобів. 

22. Перевірка документів, перевірка системи обліку і звітності як форми 

митного контролю. 

23. Податки і збори, що стягуються митними органами. 

 

24. Правовий статус Державної митної служби України. 

 



25. Огляд і переогляд товарів, транспортних засобів, ручної поклажі і багажу. 

 

26. Загальна контрабанда, склад злочину. 

 

27. Регіональна митниця, митниця і митний пост. 

 

28. Особистий огляд громадян. 

 

29. Спеціальна контрабанда, склад злочину. 

 

30. Мета, місце і час митного оформлення. 

 

31. Митна варта: завдання і функції. 

 

32. Переміщення товарів через митний кордон України в міжнародних 

поштових і експрес відправленнях. 

 

33. Взаємодія митних органів з іншими державними органами. 

 

34. Усне опитування громадян, огляд територій і приміщень - як форми 

митного контролю. 

 

35. Декларування. 

 

36. Посадові особи митних органів України, їх правовий статус. 

 

37. Особливі види мита і процедура їх застосування. 

 

38. Митна статистика. 

 

39. Поняття контрабанди, як кримінального злочину. Відповідальність за її 

скоєння. 

 

40. Види та форми митних декларацій. 

 

41. Митна вартість товарів і методи визначення митної вартості. 

 

42. Атестація посадових осіб митних органів України. 

 

43. Попередні операції. 

 

44. Мито, види ставок мита, види мит. 

 

45. Присвоєння спеціальних звань, припинення служби в митному органі. 

 



46. Тимчасове зберігання. 

 

47. Механізм тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

 

48. Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів України. 

 

49. Правовий статус декларанта. 

 

50. Сертифікат походження товарів, його форми, верифікація сертифікатів. 

 

51. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї посадовцями 

митної служби України.. 

 

52. Правовий статус митного брокера. 

 

53. Визначення країни походження товарів. 

 

54. Поняття митної території, митного кордону України. 

 

55. Взяття проб і зразків товарів. 

 

56. Нетарифні обмеження, що застосовуються Україною. 

 

57. Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів. 

 

58. Митні пільги передбачені МКУ. 

 

59. Поняття і класифікація нетарифних обмежень. 

 

60. Переміщення фізичними особами валюти. 

 

61. Розпорядження товарами, транспортними засобами і грошовими 

коштами. 

 

62. Механізм нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

 

63. Пропуск і оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі 

митної території України. 

 

64. Зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів. 

 

65. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. 

 

66. Види та форми митних декларацій. 

 



67. Митний перевізник. 

 

68. Переміщення дипломатичної пошти і консульської валізи через митний 

кордон України. 

 

69. Порядок нарахування і сплати зборів, яке стягується за митне 

оформлення товарів та інших предметів при переміщення через МКУ. 

 

70. Митні ліцензійні склади. Товари, що зберігаються на МЛС. 

 

71. Гуманітарна допомога. Визначення, порядок здійснення митного 

контролю. 

 

 

 

 

 

 


