
 

Назва дисципліни   «Митний контроль і митне оформлення»   

Інформація про 

факультети  

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю дисципліну  

Дисципліна (за вибором) може викладатися на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу для 

студентів бакалаврів 2 року навчання (4 семестр), спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини», освітньої програми 

«Міжнародна логістика і митна справа».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання  

Юрій Григорович Прав, д.н. держ. упр., проф. кафедри  

міжнародних економічних відносин імені Артура 

Голікова; Смаглий Ігор Миколайович, викладач   

кафедри  міжнародних економічних відносин імені 

Артура Голікова (61022, Харків, майдан Свободи, 6,   

каб. 380;  тел. (057) 707 51 60).   

Попередні умови для 

вивчення дисципліни  

Вивчення дисципліни передбачає надбання знань з основ митної 

справи.  

Опис  

Вивчення дисципліни передбачає більш поглиблене 

опанування знаннями щодо:  
1. Митного контролю, як сукупності заходів, що здійснюються з 

метою забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів та 

інших нормативно-правових актів з питань митної справи, 

міжнародних договорів України, укладених у встановленому 

законом порядку, в тому числі: 

- форми, обсяги, місця, принципи та організаційні засади 

здійснення митного контролю; 

-  органи та осіб, які приймають участь в контрольних заходах; 

-  взаємодію з іншими уповноваженими органами; 

- роль та місце єдиної автоматизованої інформаційної системи 

митних органів України при здійсненні процедур митного 

контролю; 

- вичерпний перелік товарів (з описом та кодом згідно 

з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

діяльності), які в разі ввезення на митну територію України (у тому 

числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю; 

 

2. Митного оформлення, як ланцюга виконання митних 

формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення; 

- мету митного оформлення; 

- його початку та завершення; 

- порядку та послідовності виконання митних формальностей при 

здійсненні митного оформлення. 

 

Мета дисципліни та очікувані результати навчання: 
опанування навичками використання загальних технологій 

здійснення митного контролю та митного оформлення. 

  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1669-12#n22


Теми лекційних занять: 

Розділ 1. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ 

Тема 1. Загальні принципи здійснення митного контролю. 

Тривалість перебування під митним контролем. Строки 

пред'явлення митному органу товарі,  що переміщуються через 

митний кордон України.  Операції з товарами, митне 

оформлення яких не закінчено. 

 

Тема 2. Забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, приміщень та інших місць під час 

здійснення митного контролю. Залучення спеціалістів та експертів 

для участі у здійсненні митного контролю. Спільний митний 

контроль. 

 

Тема 3. Зони митного контролю ( Місця розташування зон митного 

контролю та порядок їх створення,  розміщення споруд та об'єктів у 

зонах митного контролю, режим зони митного контролю, 

забезпечення законності та правопорядку в зоні митного 

контролю). Здійснення митного контролю. Документи та відомості, 

необхідні для здійснення митного контролю та порядок і процедура 

їх подання. 

  

Тема 4. Форми митного контролю. Пост-митний контроль. Огляд та 

переогляд, облік товарів,  що переміщуються через митний кордон 

України. Огляд територій та приміщень складів тимчасового 

зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій 

вільних митних зон та інших місць). 

 

Тема 5. Документальні перевірки дотримання вимог законодавства 

України з питань митної справи, своєчасності, достовірності, 

повноти нарахування та сплати митних платежів. Підстави та 

порядок їх проведення. Документальні невиїзні перевірки. 

Матеріали, які можуть бути використані для підготовки висновків 

за результатами перевірок. Оформлення результатів перевірок 

   

Розділ 2 

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ 

 

Тема 6. Загальні положення щодо митного оформлення. Мета 

митного оформлення. Місце і час здійснення митного 

оформлення.  Види митних декларацій та особливості їх 

застосування. 

 

Тема 7. Початок митного оформлення. Присутність декларантів або 

уповноважених ними осіб під час митного оформлення. Процедура 

випуску за місцезнаходженням. Подання митним органам актів, 

складених підприємствами.  Завершення митного оформлення. 

Відмова у митному оформленні та обов'язки митного органу щодо 

роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного 

оформлення. 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?an=57
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200440?ed=2020_01_14&an=159
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?an=56
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?an=56
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?an=57
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?an=57
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?an=40
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?an=57
https://ips.ligazakon.net/document/view/t190141?ed=2019_10_02&an=602
https://ips.ligazakon.net/document/view/t190141?ed=2019_10_02&an=650
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?an=56
https://ips.ligazakon.net/document/view/t190141?ed=2019_10_02&an=418
https://ips.ligazakon.net/document/view/t190141?ed=2019_10_02&an=418
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200440?ed=2020_01_14&an=159
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200440?ed=2020_01_14&an=159


Тема 8. Митне оформлення товарів, що переміщуються через 

митний кордон України у складі вантажів з допомогою. Порядок 

митного оформлення іноземних інвестицій. Митне оформлення 

військової техніки. 

Методи контролю результатів навчання: поточний контроль у 

формі опитування, тестування, виконання контрольної роботи, 

підсумкового контролю у формі заліку.    

Мова викладанн: українська  

 


