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Опис дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни «Організація митного оформлення та контролю» є засвоєння 
студентами теоретичних та практичних аспектів організації та здійснення митного контролю та митного 
оформлення товарів, а також проведення контрольних дій митницями ДМС та окремими структурними 
підрозділами територіальних органів ДМС України при переміщенні товарів і транспортних засобів 
комерційного призначення через державний кордон, а також після випуску товарів у вільний обіг на 
митну територію країни. 

Курс «Організація митного оформлення та контролю» охоплює методологічні основи митного 
контролю, предмет, методи та прийоми здійснення контролю, взаємозв’язок митниць ДМСУ з іншими 
контролюючими органами та державними установами у напрямку дотримання норм митного 
законодавства та законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності особами, які перетинають 
митний кордон.  

Структура курсу 
 

№ 
п/п 

Тема Ключові питання Завдання 

1 
Теоретичні засади митного 
оформлення та митного 
контролю товарів 

Сутність та економічний зміст митного контролю та 
митного оформлення товарів. Принципи і функції 
митного контролю. Теоретичні підходи щодо 
реалізації фінансового контролю у державній митній 
справі. Правове регулювання митного контролю та 
митного оформлення в Україні. 

Питання, 
тестові 
завдання 

2 
Організація та здійснення 
митного контролю та 
митного оформлення 

Концептуальні положення організації митного 
контролю та митного оформлення. Технологія 
митного контролю та оформлення товарів. 
Класифікація типових технологічних схем митного 
контролю. Організація діяльності зон митного 
контролю у пунктах пропуску. 

Питання, 
тестові 
завдання 

3 
Контроль при переміщені 
товарів через митний 

Особливості здійснення митного контролю у пунктах 
пропуску через державний кордон України. 

Питання, 
тестові 
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кордон Ідентифікація товарів як елемент забезпечення 
надійного та ефективного митного контролю. Форми 
документів, які використовуються для переміщення 
товарів митною територією України під митним 
контролем. Способи гарантування доставки товарів 
як інструмент забезпечення контролю за 
переміщенням товарів через митний кордон України. 

завдання 

4 

Зберігання товарів і 
транспортних засобів 
комерційного призначення 
під митним контролем 

Сутність та призначення митних складів, складів 
тимчасового зберігання і складів митниць ДМС. 
Тимчасове зберігання товарів і транспортних засобів 
під митним контролем. Типи складів тимчасового 
зберігання. Умови поміщення товарів і організація 
функціонування митних складів. Розпорядження 
товарами, транспортними засобами і коштами, що 
зберігаються на складах митниць ДМС. 

Питання, 
тестові 
завдання 

5 
Методи і форми здійснення 
митного контролю 

Методи здійснення митного контролю. Форми 
митного контролю. Умови проведення митного 
огляду та переогляду переміщуваних товарів через 
митний кордон. Автоматизований контроль і 
перевірка документів як основні форми 
документального контролю. Митні експертизи і 
контрольний аналіз (запуск) сировини, матеріалів і 
продуктів переробки як методи митного контролю. 

Питання, 
тестові 
завдання 

6 
Характеристика та 
особливості застосування 
митних режимів  

Сутність та призначення митних режимів в умовах 
розвитку зовнішньоторговельних відносин України з 
країнами торговельними партнерами. 
Систематизація та класифікація митних режимів. 
Режими основних зовнішньоторговельних операцій. 
Загальна характеристика та умови поміщення 
товарів у митний режим. Спеціальні митні режими. 
Заключні митні режими. 

Питання, 
тестові 
завдання 

7 

Митні формальності при 
переміщені товарів через 
митний кордон різними 
видами транспорту 

Митні формальності: зміст і поняття. Класифікація 
митних формальностей залежно від виду транспорту 
переміщення товарів. Митний контроль і митне 
оформлення товарів, що переміщуються у 
міжнародних поштових відправленнях. Митний 
контроль та митне оформлення товарів, що 
переміщуються (пересилаються) у міжнародних 
експрес-відправленнях. Митні формальності при 
здійсненні транзитних переміщень. 

Питання, 
тестові 
завдання 

8 
Митне оформлення і 
декларування товарів 

Митне оформлення товарів як обов’язкова вимога 
законодавства з питань митного регулювання. 
Характеристика митних документів та специфіка їх 
застосування. Класифікація зовнішньоекономічних 
документів використовуваних при митному 
оформлені товарів і транспортних засобів 
комерційного призначення. Основи декларування 
товарів і транспортних засобів. Поняття і зміст 

Питання, 
задачі, 
ситуації 
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декларування товарів та транспортних засобів 
комерційного призначення, що переміщуються через 
державний кордон України. 

9 

Особливості пропуску та 
оподаткування товарів, що 
переміщуються через 
митний кордон України 
громадянами 

Організація контролю за переміщенням через 
митний кордон предметів і валютних цінностей 
громадянами. Порядок переміщення (пересилання) 
особистих речей громадян через митний кордон. 
переміщення особистих речей громадян. Обсяги та 
порядок ввезення харчових продуктів особисто 
громадянами. Особливості декларування товарів, що 
переміщуються через митний кордон України 
громадянами. Механізм нарахування та сплати 
митних платежів при ввезенні товарів і інших 
предметів громадянами на митну територію України 

Питання, 
ситуаційні 
завдання 

10 
Митні правопорушення: 
характеристика та напрями 
протидії 

Поняття контрабанди, запобігання її вчиненню та 
відповідальність. Механізм розпізнавання дій, які 
підпадають під визначення «контрабанда». Мотиви 
та мета здійснення контрабанди товарів. Напрями 
протидії контрабанді товарів. Порушення митних 
правил та відповідальність за їх вчинення. Ознаки 
складу порушення митних правил. Суб’єктивна 
сторона та відповідальність за порушення митних 
правил. Види адміністративних стягнень за 
порушення митних правил. 

Питання, 
ситуаційні 
завдання 

11 
Контроль за окремими 
видами діяльності митниць 
ДМС України 

Загальні положення здійснення окремих видів 
діяльності підприємствами з урахуванням потреб 
зовнішньої торгівлі. Алгоритм організації та 
функціонування діяльності підприємств для 
задоволення потреб суб’єктів ЗЕД і митниць ДМС 
України. Ліцензування та дозвільна система 
здійснення окремих операцій з метою забезпечення 
збереження товарів під митним контролем. Митно-
брокерська діяльність та умови її здійснення.  

Питання, 
задачі, 
тести 

12 

Новітні стандарти митних 
процедур в умовах 
забезпечення безпеки та 
полегшення світової торгівлі 

Спеціальні спрощення митних процедур при 
переміщенні товарів і транспортних засобів через 
митний кордон. порядок та умови зменшення обсягу 
відомостей, які необхідно подавати митницям ДМС 
про переміщувані товари.  Селективний митний 
контроль як базовий принцип спрощення митних 
процедур. Цілі застосування системи управління 
ризиками та об’єкти аналізу ризику. Митний пост-
аудит як напрям наближення до міжнародних норм і 
стандартів. Механізм здійснення митного контролю 
на основі методів аудиту. Фактичний контроль митної 
вартості після заявлення її декларантом. 
Діджиталізація митного контролю. 

Питання, 
ситуаційні 
завдання 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу  
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, довідка, заява студента тощо).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). При розрахунках дозволяється 
користуватися лише калькуляторами. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та 
адміністрацією факультету. 

Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 
робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час 
занять (теми 1 – 6) – 5 

балів за тему – макс. 30 
балів. 

 
Модульна робота – макс. 

70 балів 

Опитування під час занять 
(теми 7 – 12) – 5 балів за тему – 

макс. 30 балів. 
 

Модульна робота – макс. 70 
балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 
40 балів 

 
Захист КПІЗ – макс. 40 

балів 
 

Розв’язування завдань 
під час тренінгу – макс. 

20 балів 

 

 
 

Шкала оцінювання студентів: 
 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 
 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 
 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 
 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
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