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Дисципліни «Митні процедури» вивчає особливості: 

 здійснення митних процедур щодо окремих видів товарів (лікарські 

засоби, енергоносії, інтелектуальна власність, друковані, аудіовізуальні 

матеріали, магнітні носії інформації, радіоелектронні засоби, 

випромінювальні пристрої, зброя, вибухові, сильнодіючі та отруйні речовини 

тощо), об’єктів флори і фауни, гуманітарної та міжнародної технічної 

допомоги, транспортних засобів особистого користування та інших, які 

переміщуються через митний кордон України; 

 митного контролю та пропуску предметів, товарів і транспортних 

засобів, що належать організаціям та особам, які користуються на території 

України митними пільгами; 

 розміщення товарів у певні митні режими (переробка на митній 

території, переробка за межами митної території, безмитна торгівля, митний 

склад). 

Короткий опис змісту дисципліни. Особливості митного контролю і 

митного оформлення окремих видів товарів: лікарських засобів; 

аудіовізуальних, радіоелектронних, високочастотних пристроїв та 

вимірювальних приладів; зброї, вибухових, сильнодіючих отруйних речовин; 

комплектних об’єктів, товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної 

власності; транспортних засобів особистого користування, номерних вузлів 

та агрегатів, що належать громадянам; товарів, що переміщуються 

трубопровідним транспортом, тощо. Особливості митного оформлення 

товарів, які переміщуються окремими підприємствами. Особливості 

розміщення товарів у окремі митні режими: переробка на митній території, 

безмитна торгівля, митний склад. Митний контроль та митне оформлення 

предметів, транспортних засобів, що належать організаціям та особам, які 

користуються на території України митними пільгами. Порядок здійснення 

митного контролю за переміщенням через митний кордон України об’єктів 

флори і фауни. Митне оформлення товарів із застосуванням механізму 

«єдиного вікна». 

Метою вивчення дисципліни є формування та поглиблення у студентів 

знань і практичних навичок здійснення митних процедур при митному 

оформленні товарів відповідно до заявленого митного режиму та мети 

переміщення через митний кордон України. 

Пререквізити: вивчення дисципліни базується на знаннях з дисциплін: 

«Товарознавство», «Митна справа», «Товарна номенклатура ЗЕД». 

Обсяг: 6,0 кредитів ЄКТС (в тому числі, 28 год лекцій, 28 год 

практичних занять, 124 год самостійної роботи студентів). 



Тематичний план дисципліни на 2020-2021 н.р. 
 

 

 

 
Назва теми 

Кількість навчальних годин 

У
сь

о
го

 г
о
д

и
н

/ 

к
р
ед

и
ті

в
 

У тому числі  

 
Форма 

контролю* 

 
Л

ек
ц

ії
 

п
р
ак

ти
ч

н
і 

(с
ем

ін
ар

сь
к
і)

 

за
н

я
тт

я
 /

 М
К

 

са
м

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Тема 1. Рамкові стандарти 
Всесвітньої митної організації 

14 2 2 10 ПР, УО, Т 

Тема 2. Спрощення та 

гармонізація митних процедур 
14 2 2 10 

ПР, УО, Т 

Тема 3. Особливості митного 

контролю і митного оформлення 
окремих видів товарів 

28 6 6 16 УО, К, ПС, 

Т 

Тема 4. Митний контроль та 

пропуск через митний кордон 

України зброї, вибухових, 

сильнодіючих отруйних речовин, 

наркотичних засобів та 
прекурсорів 

12 2 2 8  
 

УО, К, ПС, 

Т 

Тема 5. Митне оформлення 

товарів, експорт та імпорт яких 

підлягає ліцензуванню і 

квотуванню 

14 2 2 10  
УО, ПС, Т 

Тема 6. Особливості митного 

оформлення товарів, до яких 

застосовуються пільги та 
спрощені митні процедури 

12 2 2 8  

УО, ПС, К, 

Т 

Тема 7. Особливості розміщення 

товарів в окремі митні режими 
16 2 2 12 

УО, ПС, Т 

Тема 8. Митне оформлення 

товарів, що підлягають 

державному експортному 

контролю 

16 2 2 12  
УО, ПС, Т 

Тема 9. Митний контроль та 

митне оформлення енергоносіїв 

14 2 2 10 УО, ПС, К, 

Т 

Тема 10. Митне оформлення 

транспортних засобів особистого 

користування 

12 2 2 8 
УО, ПС, К 
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Тема 11. Митний контроль та 

митне оформлення предметів, 

транспортних засобів, що 

належать організаціям та особам, 

які користуються митними 
пільгами 

12 2 2 8  
 

УО, ПС, 

ПР, Т 

Тема 12. Митний контроль при 

переміщенні об’єктів флори і 

фауни через митний кордон 

України 

16 2 2 12  

УО, ПС, К, 

Т 

Усього 180/6 28 28 124 
 

Підсумковий контроль – екзамен письмовий 

 

*Примітка: 
К – вирішення практичних кейсів, 
ПР – підготовка презентації, 

ПС – письмова самостійна робота (конспект, дайджест), 

Т – тестування через систему дистанційного навчання, 

УО – усне опитування. 

 

Мова викладання: українська, англійська. 

Форми поточного контролю: відпрацювання практичних занять 

(13*3=39 балів), письмова самостійна робота (конспектування, підготовка 

дайджесту – 10 балів), тестування через систему дистанційного навчання (21 

балів), усне опитування (5 балів), ведення та доопрацювання ОКЛ (5 балів), 

письмова контрольна робота (10 балів). 

Форми підсумкового контролю: екзамен письмовий – 100 балів (в 

тому числі: повні відповіді на комплексні питання 2*40=80 балів), 

тестування через систему дистанційного навчання (20 балів). 

Політика академічної доброчесності: 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf 

 
Основні рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI (зі 
змін.). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 4495-17. 

2. Мережко Н. В. Митна справа : підручник / Н. В. Мережко, П. В. Пашко, 
О. В. Рождественський. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 571с. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/


3. Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі (Safe 
framework of standards 2021 edition): Стандарти Всесвітньої митної 
організації. – Режим доступу : http://www.wcoomd.org/- 
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and- 
tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.pdf?la=en 

4. Про спрощення і гармонізацію митних процедур (The Revised Kyoto 
Convention) : Міжнародна конвенція (зі змінами). – Режим доступу : 
http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Instrument%20and%20Tools/Con 
ventions/pf_revised_kyoto_conv/Kyoto_New 

5. Деякi питання проведення заходiв офiцiйного контролю товарiв, що 
ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту): 
Постанова Кабміну України від 24.10.2018 №960 (зі змінами). – Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-п. 

 

Викладачі: 

Караваєв Тарас Анатолійович, д-р техн. наук, доцент, професор кафедри 

товарознавства та митної справи. 

E-mail: t.karavayev@knute.edu.ua 

Тел.: 044-531-47-67 

Адреса: м. Київ, вул. Кіото, 19, ауд. А-306 
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