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1. Зародження митної справи у світі. 
2. Зародження митної справи на Україні. 
3. Поняття та предмет митного права. 
4. Принципи митного права. 
5. Система митного права. 
6. Джерела митного права. 
7. Поняття митної політики. 
8. Методи регулювання ЗЕД. 
9. Правове регулювання ЗЕД. 
10. Митна політика і міжнародна торгівля 
11. Митна служба України, її компетенція. 
12. Регіональні митниці. 
13. Спеціалізовані митні установи. 
14. Посадові особи митної служби. 
15. Форми митного контролю. 
16. Обсяг та порядок проведення митного контролю. 
17. Тривалість перебування під митним контролем. 
18. Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, що 

переміщуються через  митний кордон України 
19. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю. 
20. Зони митного контролю. 
21. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів, ручної поклажі та багажу. 
22. Митний склад. 
23. Особистий огляд. 
24. Особливі процедури митного контролю. 
25. Процедура декларування. Місце та строки декларування. 
26. Поняття тимчасової, неповної та періодичної митної декларації. 
27. Попередні операції. 
28. Заборона щодо переміщення окремих товарів через  митний кордон України 
29. Тимчасове зберігання. 
30. Засоби та способи переміщення товарів. 
31. Митні процедури щодо запасів для споживання. 
32. Митні процедури на морському і річковому транспорті. 
33. Митні процедури на авіатранспорті. 
34. Митні процедури на залізничному транспорті. 
35. Митні процедури на автомобільному транспорті. 
36. Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередач. 
37. Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та 

експрес-відправленнях. 
38. Митний брокер. 
39. Митний перевізник. 
40. Види митного режиму. 
41. Особисті речі, які при перевезенні через митний кордон не підлягають 

декларуванню. 
42. Розмір національних валют, що дозволені для перевезення через митний кордон 

України. 
 

 


