
Тема дисципліни. Перемішення  та пропуск товарів  і транспортних засобів 

через митний кордон  України. 

Семінарське заняття 1 

Тема. Права та обов’язки перевізника 

План 

1. Роль митного перевізника в здійсненні митної діяльності 

2. Права, обов’язки митного перевізника 

3. Відповідальність митного перевізника 

4. Ліцензування діяльності митного перевізника 

5. Види транзитних перевезень 

6. Митне забезпечення під час здійснення перевезення товарів. 
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Ключові поняття 

Митний перевізник, ліцензування діяльності митних перевізників, транзитні 

перевезення, митне забезпечення. 

Рекомендовані реферати 

1. Проаналізуйте процедуру та правову основу тарифів на перевезення 

залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України. 

 

2. Охарактеризуйте діяльність Держмитслужби щодо  вдосконалення 

ліцензійних умов провадження діяльності митного перевізника. 

 

 

 

 

 

 



Питання для актуалізації  опорних знань: 

1.   Визначте правові засади заборони ввезення в Україну та вивезення з України 

товарів, транспортних засобів та інших предметів. 
2.   Які види продукції та відходів виробництва підпадають під особливий 

режим переміщення через митний кордон України? 
3.   У якому порядку здійснюється вивезення (пересилання у 

несупроводжуваному багажі), а також пересилання в міжнародних поштових 

відправленнях громадянами України, іноземцями й особами без громадянства 

за митний кордон України товарів та інших предметів, придбаних в Україні? 

Охарактеризуйте митні й поштові правила стосовно міжнародних поштових 

відправлень. 
4.   Як здійснюється оформлення транспортних засобів, які переміщуються через 

митний кордон України? 
5.   Який порядок переміщення іноземної валюти готівкою через митний кордон 

України? 
6. Охарактеризуйте види митних режимів залежно від їх ролі та місця в 

загальному процесі господарської діяльності. 
7. Визначте порядок переміщення товарів відповідно до митних режимів 

імпорту, експорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення). 
 

 

Дослідницька робота 

 1. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять 

об’єкти права інтелектуальної власності. 

2. Порядок переміщення валюти через митний кордон України. 


