
ІНДИВІДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «МИТНИЙ КОНТРОЛЬ І МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ» 

 

Завдання 1. 

Використовуючи законодавчі акти, навчальні посібники і підручники, монографії та 

періодичну літературу, виконати науково-дослідницьку роботу у вигляді реферату. 

№ 

з/п 

Теми рефератів 

1. Митний контроль та форми його здійснення. 

2. Функції та порядок створення зон митного контролю. 

3. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю. 

4. Тривалість перебування під митним контролем. Строки пред’явлення митному 

органу товарів і транспортних засобів. 

5. Особливості проведення особистого огляду. 

6. Особливі процедури митного контролю. 

7. Використання для здійснення митного контролю технічних та спеціальних 

засобів і службових собак. 

8. Забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю. 

9. Митні експертизи в рамках процедур митного контролю та митного 

оформлення. 

10. Відмова у митному оформленні. 

11. Особисті митні забезпечення. 

12. Сутність, форми декларування та порядок їх застосування. 

13. Місце та строки декларування. Митні декларації та умови їх використання. 

14. Попередня митна декларація. 

15. Тимчасова, періодична та додаткова митна декларація. 

16. Поняття «декларант», його права та відповідальність. 

17. Митна брокерська діяльність. 

18. Поняття та види митних режимів. Вибір та зміна митного режиму. 

19. Особливості застосування митного режиму імпорт. 

20. Особливості застосування митного режиму експорт. 

21. Особливості застосування митного режиму транзит. 

22. Особливості застосування митного режиму митний склад. 

23. Форми митної декларації, їх призначення, особливості застосування та 

оформлення. 

24. Зміна, відкликання та визнання митної декларації недійсною. 

25. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення із 

застосуванням митної декларації 

26. Попереднє повідомлення органу доходів і зборів про намір ввезти товари на 

митну територію України. 

27. Порядок переміщення (пересилання) громадянами товарів через митний кордон 

України. 

28. Двоканальна система митного контролю. 

29. Порядок декларування особистих речей, інших предметів, що переміщуються 

через митний кордон громадянами. 



30. Порядок декларування валюти та валютних цінностей, що переміщуються через 

митний кордон громадянами. 

31. Порядок пропуску та оподаткування предметів, що ввозяться громадянами в 

Україну. 

32. Порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон України. 
 

Завдання 2. 

Ознайомтеся з поданими ситуаціями та виконайте завдання (даних, що не 

вистачає, оберіть самостійно).Завдання, що потребують заповнення граф МД 

необхідно виконати на бланках ЄАД форми МД-2, МД-6. Завдання з заповнення МД 

громадянином виконуються на спеціальних формах МД. 

№ 

з/п 

Зміст ситуації Завдання 

1. На фірму з Німеччини надійшов вантаж: 

пральні машини в кількості 500 штук. 

Заповніть графи МД:  31, 33, 54. 

2. Вантаж-300 велосипедів-ввозиться на митну 

територію України автомобільним 

транспортом через прикордонний пункт 

пропуску, прямує до митниці м.Харкова у 

відділ митного оформлення для вирішення 

питання у випуск у вільний обіг. 

Заповніть графи МД: 18, 33, 54. 

3. З Польщі поступив вантаж 30 т суниці свіжої 

автомобільним транспортом. 

Заповніть графи МД: 1, 31, 33. 

4. Працівниками митного поста «Сеньківка» 

Чернігівської митниці під час проведення 

митного контролю двох автомобілів 

«Мерседес» із причепами вилучено понад 12 

т риби мороженої. Автомобілі прямували з 

Росії в Україну. Під час перевірки було 

виявлено, що справжня вартість вантажу 

втричі більша тієї, що заявлена в 

документах. Складено протокол про 

порушення митних правил. 

1.Яким видам контролю 

підлягає цей товар? 

2.Враховуючи статтю 238 МКУ 

визначіть, де буде зберігатись 

даний товар?  

5. З Німеччини надійшов вантаж 1200 ящиків 

консервів «Паштет м’ясний» в металевих 

банках по 240 г. 

Заповніть графи МД:1, 31, 33. 

6. У режимі митного складу Рівненське 

підприємство «Сільгосптехніка» оформило 

три трактори, які надійшли в Україну з 

Республіки Білорусь. Із закінченням терміну 

зберігання техніку не було переоформлено в 

інший митний режим. 

1.Які строки зберігання товарів 

у митному режимі «митний 

склад»? 

2.Який порядок розпорядження 

товарами після закінчення 

терміну зберігання цих товарів 

у митному режимі «митний 

склад»? 

7. На фірму завезено цукор-пісок, всього 300 

мішків, вагою по 50 кг (за документами 

1.Які документи необхідно 

подати для митного контролю 



вказано, що цукор призначений для 

реалізації населенню). За результатами 

лабораторного дослідження встановлено, 

що: 

-колір білий з жовтуватим відтінком; 

-сипучий з незначною кількістю грудок, що 

розпадаються при легкому розчавлюванні; 

-масова частка вологи-0,14%, масова частка 

золи-0,04%. 

та митного оформлення 

вказаного товару? 

2.Заповніть графи МД: 31, 33, 

44. 

8. Громадянин України Олещук 3.0., який 

мешкає в м. Львів, від'їжджав у гості до 

знайомих у Францію. Як подарунок він віз 

25 живописних полотен сучасних 

художників на загальну суму 12 500 грн. На 

контроль Олещук 3.0. подав такі документи: 

-дозвіл Міністерства культури і туризму 

України на вивезення картин; 

-фотографії картин; 

-заповнену декларацію. 

1.Який порядок переміщення 

культурних цінностей уста-

новлено чинним 

законодавством України? 

2.Чи можна перевозити ці 

картини за кордон? 

 

9. Громадянка України Заліщак I.A. виїздила з 

України на Канарські острови з метою 

відпочинку. При собі вона мала валюту 

України та іноземну валюту. 

У митній декларації вона вказала такі суми: 

валюта України - 2000 грн; 

іноземна валюта - $3000, €500. 

1.Чи можна вивозити за кордон 
з метою відпочинку означені 
суми? 
2.Який порядок вивезення 
валюти України та іноземної 
валюти? 
 

10. Мешканець м.Полтава звернувся до митниці 

з метою митного оформлення особистих 

речей на вивезення їх за кордон.  

1.Заповніть декларацію 

громадянина, якщо він 

вивозить бінокль, фотоапарат, 

дві золоті каблучки, 10000 

Євро, 10000 грн. 

11. До фірми із-за кордону надійшов вантаж 

(вино) - 20 ящиків по 20 пляшок місткістю 

0,5 л кожна за такими якісними 

показниками: 

-колір темно-червоний; 

-прозоре; 

-вміст етилового спирту - 16 % об; 

-вміст цукру - 18 г на 100 мм. 

За домовленістю контрагентів угоди вантаж 

супроводжувався документами, що 

підтверджували проведення сертифікації в 

країні виробника. 

1.Які документи необхідні для 

митного оформлення даного 

вантажу? 

2.Заповніть графи МД: 1,31, 44. 

12. Фірма "А" (Україна) отримала від фірми "Б" 

(Росія) парфумерно-косметичні товари 

(товари для ароматизації тіла - за бажанням 

1.Чи є указані товари партією 
товарів? 
2.Скільки МД і чому 
складається в даному випадку? 



конкретизуйте) - 250 коробок по 20 шт. у 

кожній, парфуми для жінок 100 упаковок по 

20 шт. у кожній та туалетна вода після 

гоління для чоловіків - 100 упаковок по 20 

шт. у кожній. Товар прибув 

автотранспортом. Частину товару (200 

коробок товарів для ароматизації тіла і 50 

упаковок туалетної води для чоловіків) 

оформлено у вільний обіг, а решта товару - 

як тимчасове ввезення (демонстрація на 

виставці). 

Який вигляд будуть мати графи 
1 МД у даному випадку? 
 

13. На фірму "А", що розташована в Рівному, 

але акредитована в Київській регіональній 

митниці, із Росії автотранспортом фірми "А" 

було завезено сардинелу холодного 

копчення в 50-літрових бочках - 10 шт. 

За результатами митного лабораторного 

аналізу встановлено, що риба з чистою 

поверхнею, з невеликими надривами та 

порізами шкіри, колір темно-золотистий, 

консистенція соковита і пружна, вміст солі - 

10 %, вологи - 8 %. 

1.В яких випадках, на яких 

підставах та умовах беруться 

проби і зразки товарів у рамках 

процедур митного контролю й 

митного оформлення? 

2.У якій кількості беруться 

проби і зразки товарів для 

лабораторного дослідження? 

14. На фірму "Б" (Україна) з Росії надійшла ікра 

осетрових риб, розфасована у 20-грамові 

металеві банки кількістю 200 шт. 

1.Яка інформація про даний 

товар Вам як декларанту 

необхідна для його 

ідентифікації та заповнення 

графи 31 МД? 

2. У чому полягає суть, 

попереднього документального 

контролю в пунктах пропуску? 

15. Ви їдете своїм автотранспортом в Польщу і 

вивозите фотоапарат, столовий сервіз на 

шість персон та валюту в сумі 8000 Євро. 

Заповніть декларацію 

громадянина. 

 

 


