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Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента: 

Метою вивчення освітнього компонента «Контроль та митне оформлення вантажних 

перевезень» є формування у здобувачів освіти теоретичних знань в області використання 

основ митного законодавства при організації та митному оформленні вантажних 

перевезень в міжнародному автомобільному сполученні із залученням митних, 

прикордонних та інших контролюючих органів. 

Завдання освітнього компонента: 

Основним завданням освітнього компонента «Контроль та митне оформлення 

вантажних перевезень» є формування системи знань і розумінь, що вивчає:  

- застосування митного законодавства при організації та оформленні перевезень 

вантажів, товарів, рухомого складу у міжнародному сполученні; 

- організації митного оформлення транспортної документації експортно-імпортних 

перевезень; 

- визначення митних режимів при переміщенні вантажів та товарів через митний кордон 

держави; 

- визначення методів та форм митного контролю при переміщенні вантажів та товарів 

через митний кордон держави; 

- визначення технології взаємодії власників автотранспортних засобів та митних органів 

при здійсненні міжнародних перевезень. 

Після вивчення освітнього компонента «Контроль та митне оформлення 

вантажних перевезень» здобувач вищої освіти очікувано буде здатен 

продемонструвати наступні результати навчання:  

ДРН 1. Аналізувати специфіку правових відносин, які виникають у зв’язку із 

переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон України. 

ДРН 2. Практично застосовувати норми митного права на практиці. 

ДРН 3. Правильно визначати вид митного режиму відповідно до мети переміщення 

товарів через митний кордон. 

ДРН 4. Складати документи в рамках виконання митних формальностей, а також при 

оскарженні рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб контролюючих органів. 

Методи викладання, що пропонуються:  
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та 

використанням інтерактивних технологій. Практичні роботи з розрахунками за 

індивідуальним завданням. Тестування (опитування), з використанням навчальних і 

контролюючих тестів. 
 

Тематика лекційних занять: 

1. Митна справа в Україні. 

2. Органи державного регулювання митної справи в Україні. Основні функції та завдання 

Державної митної служби України. 

3. Український класифікатор товарів ЗЕД (УКТЗЕД). 



4. Зовнішньоекономічні контракти та умови поставок. Митно-тарифне регулювання в ЗЕД. 

5. Переміщення та пропуск через митний кордон України вантажів, товарів, транспортних 

засобів. 

6. Декларування вантажів, товарів та інших предметів.  

7. Митні режими. 

8. Митне оформлення вантажів, товарів, транспортних засобів. 

9. Митний контроль на транспорті. Форми, методи та технічні засоби митного контролю. 

10. Перевезення, зберігання і розпорядження товарами, що знаходяться під митним 

контролем. 

11. Порядок нарахування та стягнення митних платежів і податків по ВМД при митному 

оформленні. 

12. Контрабанда. Порушення митних правил. 

13. Система аналізу ризиків у митній справі на транспорті. 
 

Тематика практичних занять: 

1. Митні режими.  

2. Основні положення здійснення митного оформлення та декларування товарів. 

3. Митний контроль за переміщенням вантажів. 

4. Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій.  

5. Переміщення через митний кордон України товарів та предметів. 

6. Відповідальність за порушення митних правил і процедур. 

7. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України на 

автомобільному транспорті.  

8. Періщення та пропуск транспортних засобів через митний кордон України. 

9. Мито та митні збори. 

10. Контрабанда. 
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