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ІНДИВІДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВІ ЗАСАДИ МИТНОЇ СПРАВИ» 

 
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. Характеристика законодавства України з питань державної митної справи. 

2. Митний кодекс України – правова основа здійснення державної митної 

справи в Україні. 

3. Пріоритетність міжнародних договорів у формуванні правового поля 

митної справи в Україні. 

4. Порушення митних правил як адміністративне правопорушення. 

5. Види та склад порушень митних правил. 

6. Адміністративна  відповідальність за порушення митних правил. 

7. Завдання та зміст провадження у справах про порушення митних правил. 

8. Мета і порядок застосування адміністративного затримання. 

9. Порядок проведення процесуальних дій у справах про порушення митних 

правил. 

10. Протокол про порушення митних правил – комплексне джерело доказової 

інформації, підстава для порушення справи про ПМП. 

11. Види постанов у справах про порушення митних правил та порядок їх 

оскарження. 

12. Компроміс у справі про порушення митних правил. 

13. Виконання постанов митних органів та суду про накладення 

адміністративного стягнення за порушення митних правил. 

14. Поняття контрабанди як кримінального правопорушення. 

15. Предмети контрабанди та способи їх незаконного переміщення. 

16. Об'єктивна сторона контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів.  

17. Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді. 

18. Особливості оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і 

зборів та їх посадових осіб. 

19. Розгляд та вирішення скарг, заяв та інших звернень до митних органів 

України і судових інстанцій. 

20. Особливості відповідальності органів доходів і зборів та їх посадових осіб. 
 

Завдання 2. 

Ознайомтеся з поданими ситуаціями та дайте відповідь на запитання. 

№ Зміст ситуації Запитання 
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з/п 

1. На митному посту «Хутір Михайлівський» 15 

.05. при митному контролі громадянина Росії 

З.С. Пашкова було виявлено вантажну митну 

декларацію, що громадянин З.С. Пашков 

повинен був доставити вантаж-мікросхеми 

загальною вартістю €6780, який він ввіз з 

метою транзиту з Польщі до Російської 

Федерації. Як пояснив З.С. Пашков, він продав 

цей товар на території України. 

1.Кваліфікуйте дії 

громадянина Пашкова 

З.С. відповідно до норм 

Митного кодексу 

України. 

2.У яких випадках 

правопорушення, 

передбачені статтею 470 

не тягнуть за собою 

адміністративної 

відповідальності? 

2. Директор музею національного мистецтва м. 

Житомира вивіз за межі України з метою 

проведення виставки в м. Берлін 27 предметів. 

Що мають художню цінність загальною 

вартістю 943 700 грн. під зобов’язання про 

зворотне ввезення. Але в потрібний термін 

визначеним органом на митну територію було 

повернено лише 11 предметів загальною 

вартістю 32 230 грн. Як пояснив директор 

музею, решту предметів під час виставки з 

невідомих йому причин. 

1.Чи є в діях директора 

музею ознаки порушення 

митних правил? 

2. Яке рішення повинні 

прийняти працівники 

митниці? 

3. Які наслідки вчинення 

такого порушення? 

 

3.    Через митний пост „Успенка" Амвросіївської 

митниці автомобілем на батьківщину 

поверталася громадянка Росії, яка повідомила, 

що переміщує лише особисті речі. Однак, після 

заповнення митної декларації виявилося, що в 

кишені куртки, у футлярі для окулярів, 

приховувалося від митного контролю 17 монет 

металу жовтого кольору. Жодних документів 

на вивезення предметів виявлено не було. 

Серед виявленого: сім монет номіналом „10 

рублів" 1899 року карбування, одна монета 

1911 року номіналом „10 рублів", дві монети 

1979 року „ один червонець" та монети 

іноземного виробництва - чотири монети 1915 

року, одна монета 1913 року та інші. 

 

1.Як кваліфікувати дане 

діяння? 

2. Які дії інспектора 

митного органу? 

3. Якщо ви є свідком у 

справі про порушення 

митних правил, назвіть 

ваші права та обов’язки? 

 

4. Через міжнародний автомобільний пункт 

пропуску „Краковець" транзитом з 

Азербайджану до Німеччини прямувала 

вантажівка під керуванням громадянина 

України, який повідомив, що переміщує 15 

1.Як кваліфікувати дане 

діяння? 

2. Які дії інспектора 

митного органу? 

3.Яке рішення може бути 
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тонн горіхів фундук. Проте, під час перевірки 

вантажу під мішками з горіхами у 

паперових коробках було виявлено 23600 пачок 

цигарок „ЛМ" українського виробництва без 

жодних супровідних документів. 

прийняте за результатами 

розгляду справи? 

5.   Громадянка України Іванова М.Р. прямувала 

автомобілем до Польщі через Ягодинську 

митницю і задекларувала 6000 євро та 500 

доларів США. Однак, під час оформлення 

митної декларації виявилося, що поруч з 

належним чином задекларованою валютою 

знаходяться ще 50600 гривень, дані про які не 

були повідомлені усно та не задекларовані 

письмово. 

1.Як кваліфікувати дане 

діяння? 

2. Які дії інспектора 

митного органу? 

3.У чому відмінність 

митних правопорушень за  

*«Недекларування 

товарів, транспортних 

засобів …» (ст.. 472 

МКУ); 

*«Дії спрямовані на 

переміщення товарів … з 

приховуванням від 

митного контролю» (ст.. 

483 МКУ). 

6.     При проведенні митного контролю за 

оформленням автобуса сполученням Львів – 

Перемишль у громадянина України   С. Л. 

Козачука в процесі проведення особистого 

огляду було виявлено живописні полотна, 

написані олійною фарбою, які були  

прикріплені до тіла скотчем. Загальна вартість 

полотен становила 114 500 євро . кваліфікуйте 

дії громадянина. 

1.Кваліфікуйте дії 

громадянина 

С.Л.Козачука. 

2.За яких обставин дане 

правопорушення може 

бути кваліфіковане як 

контрабанда? 

7.    При проходженні митного контролю в 

столичному аеропорту «Київ» (Жуляни) 

чеський громадян обрав режим «зеленого 

коридору», тобто без заповнення митної 

декларації, як такий що не переміщує 

предметів заборонених чи на які встановлено 

обмеження. Однак після перетину ним білої 

смуги на лінії спрощеного митного контролю в 

дорожній валізі громадянина рентген апаратом 

1.Яке правопорушення 

мало місце у даному 

випадку? 

2.Яка відповідальність 

встановлена за даний вид 

правопорушення? 

3.Як називається 

процесуальний 

документ, який було 



4 

 

були виявлені предмети, схожі на грошові 

купюри. При ретельному огляді багажу та 

ручної поклажі в дорожній валізі чеха було 

виявлено 41 тис. євро в купюрах номіналом по 

500 євро.  

     Дозволених законодавством 10 тис. євро. 

було повернуто громадянину, а решту 

вилучено.  

    В своїх поясненнях громадянин Чехії 

зазначив, що не знає правил переміщення 

готівки через митний кордон України, а 

користуватись інформаційними стендами не 

вважав за потрібне. 

складено у даному 

випадку? 

8.     Громадянин України повертався додому з 

Італії, де перебував у приватних справах, на 

власному автомобілі. 

    У пункті пропуску «Тиса» при митному 

оформленні він надав власноручно заповнену 

письмову декларацію, у якій зазначив, що має 

при собі лише незначну суму іноземної валюти 

і особисті речі. 

    Але під час огляду салону транспортного 

засобу з’ясувалося, що водій «забув» 

задекларувати жіночі сумки та взуття 

італійських торгівельних марок «Chanel» та 

«Prada Milano» загальною вартістю майже 62 

тисячі гривень. 

1.Яке правопорушення 

здійснив громадянин 

України? 

2. Яка відповідальність 

встановлена за даний вид 

правопорушення? 

3.Назвіть осіб, які беруть 

участь у провадженні у 

справах про порушення 

митних правил? 

9.    Громадянин України Прокопенко І.В. 

намагався незаконно перемістити через 

державний кордон до Білорусі 38 картонних 

коробок з товаром для гоління різного 

асортименту в кількості 1,7 тис. одиниць 

загальною вартістю 140 тис.гривень  в обхід 

митного контролю на гужовій повозці в районі 

Державного кордону України з Р.Білорусь між 

с. Возничі Овруцького району та хутором 

Мехач (Р.Білорусь).  

1.Яке  правопорушення 

мало місце у даному 

випадку. 

2.Яка відповідальність 

встановлена за даний вид 

правопорушення? 

3.Який строк 

адміністративного 

затримання особи, яка 

вчинила 

правопорушення?  

10.    На адресу одного з вітчизняних підприємств 

з Великобританії  надійшов товар «одяг, що 

був у вжитку та інші товари» у кількості 5 тон. 

      Під час перевірки законності 

зовнішньоекономічних операцій (в тому числі 

проведенні ряду експертиз) митники 

1.Кваліфікуйте дане 

правопорушення 

відповідно до норм 

МКУ. 

2.Який вид 

приховування мав місце 
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встановили, що в автомобілі був новий одяг з 

етикетками, про який абсолютно нічого не 

було згадано у товаросупровідних документах 

та не заявлено у митній декларації.      

у даному випадку? 

3.Хто є суб’єктом даного 

правопорушення? 

11.       До митного оформлення декларантом був 

заявлений вантаж: шприці ін'єкційні 

одноразового використання Китайського 

виробництва номінальним об’ємом 11 мл у 

кількості 778 тис. шт., вартістю 180,5 тис. грн. 

На даний товар встановлена ставка ввізного 

мита -0 %. Проте за висновком експерта було 

встановлено, що дані шприці мають 

номінальний об'єм 10 мл, на які встановлено 

антидемпінгове мито в розмірі біля 300%.   

1.Яке правопорушення 

було вчинено 

декларантом? 

2.У чому проявилась 

суб’єктивна сторона 

даного правопорушення? 

3.Ким (судом чи митним 

органом) буде 

розглянуте дане 

правопорушення? 

12.        Одне з українських підприємств ввезло та 

оформило у митному відношенні поліаміди 

вартістю 1 млн. грн. Згідно з наданих до 

митного оформлення документів поліаміди 

купувались на підставі контракту у 

Англійської компанії-відправника, а 

постачався товар з Німеччини. 

На запит від митних органів України була 

отримана відповідь  від митних органів 

Німеччини, на основі якої встановлено, що при 

митному оформленні поліамідів до митниці 

були надані документи, що містять неправдиві 

дані про експортера товарів, контрактотримача 

та умов поставки. 

1.Кваліфікуйте дане 

правопорушення 

відповідно до норм 

Митного кодексу 

України. 

2.Який вид 

приховування мав місце 

у даному випадку. 

3.У чому проявилась 

протиправність даного 

вчинку? 

13.        В одному із міжнародних поштових 

відправлень митники виявили приховані 5 

монет, двохсотлітньої давності, які незаконно 

намагався переслати громадянин України до 

Чеської Республіки. 

       Рекомендований лист з України 

надсилався до одного з чеських міст. Під час 

його перевірки, за допомогою 

металодетектору, інспектори виявили 5 

старовинних монет різного номіналу, датовані 

ще 1749, 1758, 1817 та 1863 роками. Одна 

монета з металу білого кольору, через велику 

ступінь зношеності, невідомого року 

виготовлення. Монети були акуратно загорнуті 

в клаптики паперу та поміщені в спеціально 

1.Кваліфікуйте дане 

правопорушення 

відповідно до чинного 

законодавства. 

2.З якою метою 

призначається 

експертиза у справах про 

порушення митних 

правил? 

3.На якій підставі 

проводиться експертиза 

у справах про порушення 

митних правил? 
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вирізаний аркуш з гофрокартону прямокутної 

форми, заклеєний липкою стрічкою і 

вкладений для пересилання в поштовий 

конверт. 

14.    Митники спільно з прикордонниками 

виявили 5 поліетиленових пакетів з речовиною 

рослинного походження. «Знахідку» виявив 

службовий спанієль на ім’я Гаральд під час 

здійснення митного контролю особистих речей 

пасажирів потягу сполученням «Київ-

Москва». 

   Під особистими речами громадянина у сумці 

під подвійним дном, було виявлено 5 (п’ять) 

поліетиленових пакетів з речовиною 

рослинного походження зеленого кольору 

(попередньо – марихуана). Росіянин не 

розгубився і знахідку назвав ароматною 

приправою «для кухонних потреб».  

    Але натренований на виявлення наркотиків 

собака навряд чи міг сплутати марихуану з 

приправою.  

    Висновки експертизи підтвердили, що 

вилучена у громадянина знахідка – є особливо 

небезпечною речовиною «канабіс» 

1.Кваліфікуйте дане 

правопорушення згідно 

норм чинного 

законодавства. 

2.Яка відповідальність 

встановлена за даний вид 

правопорушення. 

3.Що виступає 

предметом даного 

правопорушення? 

15.        На адресу нашого співвітчизника 

надійшло поштове відправлення надійшло з 

Китаю. В митній декларації вкладенням цього 

поштового відправлення значився такий собі 

«подарунок», закамуфльований під звичайну 

ручку. 

       Але під час проведення митного огляду 

даного відправлення було встановлено, що в 

ньому знаходиться дещо інший товар, а саме 

кулькова ручка з вмонтованою відеокамерою, 

USB–кабелем та CD-диском.  

Згідно висновку експерта було встановлено, 

що надана на дослідження кулькова ручка 

призначена для здійснення запису звуку, 

динамічного та статичного зображення, а до 

комп‘ютеру приєднується за допомогою USB 

інтерфейсу. Конструкція та призначення цієї 

ручки мають ознаки товарів, зазначених в 

постанові КМУ № 86 2004 року, як «технічні 

засоби та пристрої для зняття інформації з 

1.Кваліфікуйте дане 

правопорушення 

відповідно до норм 

чинного законодавства. 

2. Яка відповідальність 

встановлена за даний вид 

правопорушення? 

3.Що відноситься до 

предметів контрабанди? 
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каналів зв‘язку та інші технічні засоби 

негласного одержання інформації». 

    Перевіркою було встановлено, що даний 

пристрій був придбаний громадянином через 

мережу Інтернет в Китаї за 172 долари США. 

Оплата була здійснена безготівковим 

перерахунком коштів з власної кредитної 

картки. 

16.     На адресу однієї з українських фірм 

надійшов вантаж з Туреччини «комплектуючи 

деталі (запасні частини) для пристроїв 

вітчизняного виробництва, пристосованих для 

відстрілу гумовими кулями не смертельної 

дії». Вагою склала 74 кг, а вартість 87 тис. грн. 

    Проте згідно з висновками експертів, 

імпортований товар - є вогнепальною зброєю, 

а саме: пістолетами фабричного виробництва в 

розібраному стані, моделі «СМЕРЧ 925» у 

комплекті із двома магазинами (15 та 25 

патронів), двома йоржиками, запасним 

гвинтом, запасним стальним важелем курка. 

Вищезазначені пістолети призначені для 

відстрілу набоїв кал. 9 мм, споряджені 

метальними снарядами несмертельної дії 

(гумовими кулями). 

   На даний час товар у кількості 50 комплектів 

вилучено, його загальна вартість за 

висновками експертів торгово-промислової 

палати становить 100 тис. грн. 

1.Яке правопорушення 

мало місце уданому 

випадку? 

2.У чому проявилось 

незаконне переміщення 

предметів через митний 

кордон України? 

3.У чому полягає 

суспільна небезпечність 

контрабанди? 

17.    На митному посту «Піщанка» під час 

митного оформлення рейсового автобуса було 

виявлено картонні коробки з лікарськими 

засобами. 

    Після завершення декларування водіїв та 

пасажирів в ході подальшого митного 

контролю, огляді багажного відсіку і салону 

автобуса в конструктивних порожнинах було 

виявлено 156 картонних коробок, які 

знаходились в 21 поліетиленовому пакеті та 1 

дорожній сумці. Предметом правопорушення 

став лікарський засіб «Methandienone Tablets 

В.Р.», по 10 мг у кожній пігулці, загальною 

кількістю 140,4 тис. пігулок. 

   Порушник – водій автобуса, громадянин 

1.Яке правопорушення 

вчинив водій автобуса? 

2.У чому полягає 

винність як ознака 

даного правопорушення? 

3.Яка відповідальність 

встановлена за даний вид 

правопорушення? 
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Республіки Молдова. За його поясненням, 

взявся перевозити лікарський засіб за 

винагороду. 

18.    Понад 4 тис. пакистанських пледів прибуло в 

контейнерах морським шляхом на адресу 

одного з українських підприємств. 

   Згідно з документами на вантаж, пледи 

виготовлені з синтетичної тканини, мають 

розміри 150х210 см та 200х210 см, а вартість 

кожного з них становить 5,32 дол. США та 

7,35 дол. США за штуку відповідно. Отже, 

загальна вартість всього вантажу складає 

близько 200 тис. грн. 

   Проте, під час митного огляду митниками 

була виявлена розбіжність між наявною 

кількістю виробів та кількістю, вказаною в 

документах. Крім того, проведені заміри 

показали, що й реальні розміри пледів не 

відповідають заявленим. 

   Експертиза зразків товару встановила, що всі 

пледи виготовлено не з синтетики, а з 100% 

бавовни, а отже й вартість їх значно вища. 

Згідно з тим же експертним висновком 

ринкова вартість всієї партії виробів становить 

747 тис. грн.  

  Отже, ділки намагались занизити дійсну 

вартість товару майже в 4 рази. А це призвело 

б до значних недоборів належних податків до 

бюджету країни. 

1.Кваліфікуйте дане 

правопорушення 

відповідно до норм 

Митного кодексу 

України. 

2.Назвіть випадки, коли 

помилки допущені у 

митній декларації не 

тягнуть за собою 

адміністративну 

відповідальність. 

3.Які види 

адміністративних 

стягнень встановлені за 

порушення митних 

правил? 

19. Громадянин України К.О. Коваль повертався  

на автобусі з відпустки в Україну і на митниці, 

перебуваючи в стані легкого сп’яніння, 

перешкоджав митникам у проведенні митного 

огляду, втручався в їхні дії. Некоректно 

поводився з іншими пасажирами. Через це до 

нього було застосовано заходи 

адміністративного затримання. Складено 

протокол про порушення митних правил та 

його було залучено до адміністративної 

відповідальності. Громадянин К.О. Коваль 

виявився працівником митних органів України 

та попросив розглядати його діяння як жарт. 

1.Кваліфікуйте дії 

громадянина К.О.Коваля 

відповідно до чинного 

законодавства. 

2.Хто є суб’єктом даного 

правопорушення? 

3.До яких видів 

відповідальності можуть 

бути притягнуті посадові 

особи митних органів? 

 

20.   При здійсненні митного оформлення партії 1.Чи правомірні дії 
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продовольчих товарів, що перевозилися через 

митний кордон України та Білорусії, 

українською фірмою «Смак» було подано до 

оформлення вантажну митну декларацію. 

Проведено санітарно – епідеміологічний 

контроль, екологічний, фітосанітарний 

контроль. На вимогу інспектора митниці 

пред’явити вантаж і розпакувати окремі 

вантажні місця представники фірми відповіли 

відмовою. Посадові особи митниці не 

пропустили цей вантаж через митний кордон. 

Чи правомірні дії митників у даній ситуації? 

працівників митниці у 

даному випадку? 

2. Чи є в діях 

представників фірми 

«Смак» ознаки 

адміністративного 

правопорушення? 

3.У чому полягає 

обов’язковість законних 

розпоряджень та вимог 

посадових осіб митної 

служби України? 

 


