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Питання до екзамену  

з дисципліни «Митні операції» 
 
1. Який метод класифікації застосований в УКТЗЕД? 
2. Дайте визначення поняття «митний брокер». 
3. Дайте визначення поняття «митний ліцензійний склад відкритого типу». 
4. Які функції митної справи ви знаєте? 
5. Який порядок оформлення несупроводжуваного багажу при вивезенні за 
кордон? 
6. Дайте визначення поняття «митний ліцензійний склад закритого типу». 
7. Які історичні події сприяли народженню основ митної справи на 
території України? 
8. Який порядок оформлення несупроводжуваного багажу при ввезенні з-за 
кордону? 
9. Хто може бути митним перевізником? 
10. Які органи державного регулювання здійснюють загальне управління 
системою митних органів України? 
11. Наведіть три загальні принципи класифікації УКТЗЕД. 
12. Які існують види, митних режимів? 
13. Які органи влади здійснюють державне регулювання митної справи? 
14. Коли завершується митне оформлення товарів, що переміщуються через 
митний кордон України? 
15. Наведіть порядок заповнення графи 47 ВМД при нарахування митних 
зборів. 
16. Дайте визначення поняття «технічні засоби митного контролю». 



17. В чому сутність митного контролю за принципом «зеленого» коридору? 
18. Як розподіляються примірники митної декларації при оформленні 
несупроводжуваного багажу при вивезенні за кордон? 
19. У яких випадках митні органи України уповноважені здійснювати 
розпорядження товарами? 
20. В чому сутність роботи Державної митної служби України? 
21. Дайте визначення, що таке декларування? 
22. Які операції дозволено проводити з товарами на митних ліцензійних 
складах?  
23. Дайте визначення терміну «авіавантаж». 
24. Дайте визначення, що таке «Переміщення товарів через митний кордон 
України у несупроводжуваному багажі» (НСБ)? 
25. Які товари заборонено розміщувати на митних ліцензійних складах? 
26. Які основні затвердження Порядку застосування окремих процедур 
митного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України 
авіаційним транспортом за системою змішаних перевезень? 
27. Які ще існують види контролю, крім митного? Чи є вони обов’язковими? 
28. Що є основним завданням митного перевізника? 
29. Дайте визначення поняття «митний перевізник». 
30. Назвіть задачі вивчення дисципліни «Митні операції». 
31. Наведіть приклад розшифровки коду товару за УКТЗЕД. 
32. В чому полягають стратегічні задачі митних органів України? 
33. Дайте визначення, що таке кодування? 
34. У яких випадках здійснюється випуск товарів з митних ліцензійних 
складів? 
35. Коли почав діяти новий Митний кодекс України, та що він має 
регулювати? 
36. Які є принципи митного регулювання? 
37. Який відсоток оподаткування ввізним митом для несупроводжуваного 
багажу при ввезенні з-за кордону? Які необхідні умови для такого 
оподаткування? 
38. Дайте визначення поняття «митний склад». 
39. Які складові входять в систему митних органів України? 
40. Дайте визначення, що таке «єдина система митних органів»? 
41. За якої умови здійснюється оподаткування товарів, що надходять на 
адресу громадян у вантажних та міжнародних поштових відправленнях з-за 
кордону? 
42. За якої умови здійснюється оподаткування товарів, що ввозяться 
громадянами у супроводжуваному або пересилаються в несупроводжуваному 
багажі? 
43. Які товари відповідно до ст. 166 МКУ обов'язково потрібно передати 
митному органу для зберігання? 
44. Назвіть терміни зберігання товарів на митних складах. 
45. За яких умов товари, що імпортуються на умовах угод про вільну 
торгівлю з країнами СНД, не обкладаються ввізним митом? 



46. Яким вимогам повинні відповідати інтроскопи? 
47. Які операції можуть здійснювати підприємства, які зберігають товари на 
складах митних органів під митним контролем? 
48. За якою формулою розраховується необхідна кількість паралельно 
працюючих інтроскопів? 
49. Дайте визначення поняття «стаціонарні прилади (металошукачі)». 
50. З якою ціллю в аеропортах вводиться митний контроль за принципом 
«червоного» та «зеленого» коридорів? 
51. Яке положення відносно повітряного транспорту було рекомендовано 
застосовувати в Кіотській конвенції? 
52. Як поділяються виробничі процеси в митній системі? 
53. Що являється позитивною ознакою нового митного кодексу України? 
54. Які положення передбачені Законом України «Про Єдиний митний 
тариф»? 
55. Назвіть основні принципи «Конвенції МДП». 
56. З якої кількості знаків складається товарна підкатегорія в УКТЗЕД? 
57. Назвіть основні законодавчі акти, що регулюють митну справу в Україні. 
58. Які товари потребують обов'язкового декларування і переміщення яких 
через митний кордон здійснюється за дозвільними документами відповідних 
компетентних органів? 
59. Назвіть основні міжнародні конвенції й угоди про діяльність митного 
кордону, до яких приєдналась, або має намір приєднатися Україна. 
60. З якої кількості знаків складається товарна позиція в УКТЗЕД? 
61. Який термін зберігання підакцизних товарів на митних складах? 
62. Які операції має право самостійно здійснювати від свого імені за рахунок 
і за дорученням власника вантажу митний брокер? 
63. Хто може бути митним брокером? 
64. Дайте визначення поняття «Зовнішньоекономічна діяльність» (ЗЕД). 
65. Які збори нараховуються за ВМД залежно від напрямку переміщення 
товару та митного режиму, що застосовується? 
66. Які нормативні документи регламентують діяльність МЛС? 
67. Яка основна міжнародна конвенція регулює принципи митного транзиту? 
68. За якої обов’язкової умови здійснюється оформлення ВМД? 
69. Дайте визначення поняття «технологічна схема». 
70. В якій міжнародній конвенції визначені принципи СОТ? 
71. Хто виступає платниками митних платежів за ВМД? 
72. Назвіть основні завдання, для вирішення яких застосовуються технічні 
засоби митного контролю. 
73. Надайте визначення, що таке «митні збори»? 
74. Дайте визначення поняття «митний режим». 
75. Назвіть завдання митних органів України. 
76. Назвіть перелік відомостей, що декларуються письмово громадянами у 
разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших 
предметів. 
77. Які є типи митних ліцензійних складів? 



78. Назвіть основні завдання митних ліцензійних складів. 
79. Назвіть, що вивчає дисципліна «Митні операції». 
80. Наведіть структуру коду за УКТЗЕД. 
81. Які основні функції Управління організації митного контролю? 
82. Що перевіряють співробітники митних органів під час митного 
оформлення ВМД? 
83. З якою метою застосовуються особливі види мита? 
84. З якою метою був прийнятий новий Митний Кодекс України? 
85. В чому виявлена сутність митного контролю за принципом «червоного» 
коридору? 
86. Дайте визначення поняття «магазин безмитної торгівлі». 
87. Назвіть основні задачі Управління організації митного контролю. 
88. Хто є платниками митних зборів? 
89. Від чого залежить ефективність використання технічних засобів митного 
контролю? 
90. За яких умов відбувається звільнення від стягнення вивізного мита з 
товарів, на які законодавством установлено вивізне мито, на підставі угод 
України про вільну торгівлю? 
 

  

__________                                               к.е.н., ст. викладач Гаврилюк Н. М.    
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