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Робоча програма з дисципліни «Митна справа» складена на основі навчальної програми 

дисципліни «Митна справа» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  ступінь вищої освіти магістр,  яка 

затверджена  методичною Радою ОНАХТ протокол від  ___  __________20    року,  № ___. 

   

1. Опис навчальної дисципліни 

«МИТНА СПРАВА» 

Найменування показників  

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Освітньо-професійна 

програма   

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 8/8 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Вибіркова 

Модулів – 2 
Спеціальність: 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Загальна кількість годин – 

240/240 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –3,3 

самостійної роботи 

студента – 9,0 

Ступінь вищої освіти: 

магістр 

Освітньо -  професійна 

програма: 

Комерційна діяльність та 

товарознавство і експертиза                             

в митній справі 

24год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 10 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

190 год. 220 год. 

Індивідуальні завдання: год. 

50 60 

Курсова робота 

90 90 

Вид контролю: 

Екзамен Екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання –0,3 

для заочної форми навчання – 0,1 

 
2. Заплановані результати навчання 

 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування знань і навичок у студента 

щодо прийняття управлінського рішення для виходу підприємства на конкретний зовнішній 

ринок, ураховуючи особливості митно-тарифного та нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності.  
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Для досягнення мети поставлено такі основні завдання: опанування теоретичних знань у 

системі митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а 

також набуття практичних навичок у застосуванні митних формальностей, передбачених 

українським законодавством, та обґрунтування пріоритетних шляхів реалізації 

зовнішньоекономічної операції в межах чинного законодавства. 

 Дисципліна «Митна справа» вивчає інструментарій митно-тарифного та нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:  
- митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України;  

- особливості взаємодії митних органів з іншими державними контролюючими 

структурами, що уповноважені;  

- особливості здійснення та декларування товарів у режимах імпорту, експорту, 

реімпорту, реекспорту та транзиту;  

- особливості розрахунку митної вартості та загальнодержавних податків у сфері 

здійснення ЗЕД;  

- особливості здійснення митного контролю та декларування товарів;  

- типи митних декларацій та технологія їх заповнення;  

- особливості валютного законодавства України;  

- основи роботи у програмному комплексі QDProfessional;  

вміти:  
- аналізувати зміни та доповнення в законодавстві України щодо митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, ураховуючи особливості митних режимів;  

- розраховувати митну вартість товарів та загальнодержавні податки; 

-  використовувати різні методи визначення митної вартості товарів;  

- заповнювати митні декларації різних типів;  

- оцінювати можливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства у процесі здійснення зовнішньоекономічних операцій;  

- застосовувати заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;  

- використовувати економічні переваги митних режимів під час декларування товарів, які 

перетинають митний кордон України;  

- групувати систему ризиків, пов'язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин /8 кредитів ECTS. 

 

3. Зміст навчального матеріалу дисципліни 

 

Модуль 1. Митна справа 

Змістовий модуль 1. Митні формальності при переміщенні товарів через митний 

кордон України  

Тема 1. Взаємодiя органiв доходiв i зборiв з iншими уповноваженими органами пiд 

час перемiщення товарiв через митний кордон України 

Діяльність Державної служби України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту 

споживачiв з метою запровадження механiзму "єдиного вiкна" та оптимiзацiї здiйснення 

контрольних процедур при перемiщеннi товарiв через митний кордон України". Заходи 

офiцiйного контролю, яким можуть пiдлягати товари, що ввозяться на митну територiю 

України (у тому числi з метою транзиту) - фiтосанiтарний контроль, ветеринарно-санiтарний 

контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, 

побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що проводяться 

згiдно iз законодавством України. 

Тема 2. Технологія здійснення попереднього документального контролю (ПДК) 

Перелiк документiв i вiдомостей, що пiдлягають перевiрцi пiд час попереднього 
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документального контролю. Перелiк товарiв (з описом та кодом згiдно з УКТ ЗЕД), якi в разi 

ввезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) пiдлягають заходам 

попереднього документального контролю. 

Тема 3. Заходи офіційного контролю 

Документи та вiдомостi для проведення заходiв офiцiйного контролю, якi вносяться до 

єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" 

державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення 

вiдповiдних дозвiльних або контрольних функцiй стосовно перемiщення товарiв, транспортних 

засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, вносяться до єдиного 

державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi". 

Тема 4. Митні формальності з товарами та транспортними засобами комерційного 

призначення в залежності від обраного митного режиму (випуск у вільний обіг, остаточне 

вивезення, реімпорт, реекспорт, транзит) 

Особливості застосування митних режимів, умови поміщення товарів у відповідний 

митний режим, правовий статус, умови оподаткування та особливості визначення типів митних 

декларацій. 

Тема 5. Митні формальності з товарами та транспортними засобами комерційного 

призначення в залежності від обраного митного режиму (тимчасове ввезення (вивезення), 

митний склад, вільна митна зона, безмитна торгівля) 

Особливості застосування митних режимів, умови поміщення товарів у відповідний 

митний режим, правовий статус, умови оподаткування та особливості визначення типів митних 

декларацій. 

Тема 6. Митні формальності з товарами та транспортними засобами комерційного 

призначення в залежності від обраного митного режиму (переробка товарів на митній 

території України, переробка товарів поза межами митної території України, відмова на 

користь держави, знищення або руйнування під митним контролем) 

Особливості застосування митних режимів, умови поміщення товарів у відповідний 

митний режим, правовий статус, умови оподаткування та особливості визначення типів митних 

декларацій. 

Модульна контрольна робота № 1 

 

Змістовий модуль № 2. Митно-тарифне регулювання ЗЕД 

Тема 1. Країна походження товару. Сертифікат походження. Міжнародна система 

преференцій 

Визначити перелік товарів, що є повністю виробленими у даній країні. Критерії достатньої 

переробки. Взаємодія органів доходів і зборів з Торговельними промисловими палатами (далі 

ТПП). Форми сертифікатів походження, що видаються в Україні ТПП. 

Тема 2. Митна вартість товарів та методи її визначення 

Правове регулювання митної вартості товарів. Сутність та значення митної вартості. 

Методи визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України та 

вивозяться за її межі. Декларація митної вартості, порядок застосування та заповнення. 

Розрахунок митної вартості з урахуванням впливу комерційної умови  постачання.  

Тема 3. Митні платежі та система преференцій, що застосовується у ЗЕД 

Мито та його види. Ставки мита за способом стягування та за методом заохочення. 

Імплементація (наближення) норм українського законодавства до європейських норм.  

Тема 4. Акцизний податок та Податок на додану вартість (ПДВ)  

Визначення, встановлення об’єкту та способу оподаткування. Ставки податку (акцизного 

та ПДВ). Розрахунок та звільнення від сплати. Порядок заповнення  у графу 47 Митної 

декларації.  

Тема 5. Єдиний збір, що сплачується при переміщенні товарів через державний 

кордон України та плата за митне оформлення товарів поза місцем розташування 

митного органу або поза робочого часу встановленого для митного органу.  
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Визначення, встановлення об’єкту та способу оподаткування. Ставки податку (Єдиного 

збору та плати за митне оформлення). Порядок заповнення  у графу 47 Митної декларації.  

Тема 6. Документальне забезпечення при здійсненні митних формальностей 

Класифікація документів, що застосовуються при митному оформленні товарів. Порядок 

заповнення та подання митному органу. 

Модульна контрольна робота № 2 

4 Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 Митна справа 

Змістовий модуль 1. Митні формальності при переміщенні товарів через митний 

кордон України 
Тема 1. Взаємодiя органiв 

доходiв i зборiв з iншими 

уповноваженими органами 

пiд час перемiщення товарiв 

через митний кордон України 

14 2 2 - 5 10 12 1 1 - 5 10 

Тема 2. Технологія здійснення 

попереднього 

документального контролю 

(ПДК) 

12 2 2 - 4 8 11 - 1 - 5 10 

Тема 3. Заходи офіційного 

контролю 
12 2 2 - 4 8 11 1 - - 5 10 

Тема 4 Митні формальності з 

товарами та транспортними 

засобами комерційного 

призначення в залежності від 

обраного митного режиму 

(випуск у вільний обіг, 

остаточне вивезення, 

реімпорт, реекспорт, транзит) 

12 2 2 - 4 8 12 1 1 - 5 10 

Тема 5. Митні формальності з 

товарами та транспортними 

засобами комерційного 

призначення в залежності від 

обраного митного режиму 

(тимчасове ввезення 

(вивезення), митний склад, 

вільна митна зона, безмитна 

торгівля) 

12 2 2 - 4 8 12 1 1 - 5 10 

Тема 6. Документальне 

забезпечення при здійсненні 

митних формальностей 

12 2 2 - 4 8 12 1 1  5 10 

Разом за змістовим модулем 1 74 12 12 - 25 50 70 5 5 - 30 60 

Змістовий модуль № 2. Митно-тарифне регулювання ЗЕД 

Тема 1. Країна походження 

товару. Сертифікат 

походження. Міжнародна 

система преференцій 

14 2 2 - 5 10 11 1 - - 5 10 

Тема 2. Митна вартість 

товарів та методи її 

визначення 

14 2 4 - 4 8 12 1 1 - 5 10 

Тема 3. Митні платежі та 

система преференцій, що 

застосовується у ЗЕД 

12 2 2 - 4 8 12 1 1 - 5 10 
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Тема 4. Акцизний податок та 

Податок на додану вартість 

(ПДВ)  

12 2 2 - 4 8 12 1 1 - 5 10 

Тема 5. Єдиний збір, що 

сплачується при переміщенні 

товарів через державний 

кордон України та плата за 

митне оформлення товарів 

поза місцем розташування 

митного органу або поза 

робочого часу встановленого 

для митного органу 

12 2 2 - 4 8 21 - 1 - 5 20 

Тема 6. Документальне 

забезпечення при здійсненні 

митних формальностей 

12 2 2 - 4 8 12 1 1 - 5 10 

Разом за змістовим модулем 2 76 12 14 - 25 50 80 5 5 - 30 70 

Усього годин  150 24 26 - 50 100 150 10 10 - 60 130 

Курсова робота 90 - - - - 90 90 - - - - 90 

Разом з дисципліни 240 - - - - 190 240     220 

 
5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Модуль 1. Митна справа 

Змістовий модуль 1. Митні формальності при переміщенні товарів через митний 

кордон України 

1 

Практична робота № 1- Розробка технологічної схеми митного 

контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються 

на водних транспортних засобах 

2 1 

2 

Практична робота № 2- Розробка технологічної схеми митного 

контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються 

автодорожніми транспортними засобами 

2 1 

3 

Практична робота № 3- Розробка технологічної схеми митного 

контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються 

авіаційними транспортними засобами 

2 - 

4 

Практична робота № 4- Розробка технологічної схеми митного 

контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються 

залізничними транспортними засобами 

2 1 

5 

Практична робота № 5- Вивчення загальних положень щодо 

документального забезпечення процедур митного контролю та 

митного оформлення товару та транспортного засобу 

комерційного призначення 

2 1 

6 
Практична робота № 6 – Комерційні, транспортні та дозвільні 

документи. Сутність та вимоги щодо складання. 
2 1 

Разом Змістовий модуль 1 12 5 

Змістовий модуль № 2. Митно-тарифне регулювання ЗЕД 

1 

Практична робота №7 - Митні документи. Порядок обліку 

осіб, що здійснюють операції з товарами. Заповнення заяви (за 

формою 1-ЗЕД) та витягу (за формою 2-ЗЕД). 

2 - 

2 
Практична робота №8 – Формування типів митної декларації в 

залежності від обраного митного режиму. 
4 1 
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3 Практична робота №9 – Ознайомлення з товарною 

номенклатурою Митного тарифу України. 

2 1 

4 Практична робота №10 – Визначення митної вартості в 

залежності від заданих умов постачання. Вирішення 

ситуаційних завдань. 

2 1 

5 Практична робота №11 – Порядок розрахунку та нарахування 

митних платежів у графу 47 митної декларації. 

2 1 

6 Практична робота №12 – Порядок заповнення граф Митної 

декларації. 

2 1 

Разом Змістовий модуль 2 14 5 

ВСЬОГО 26 10 

                                                                              
6. Завдання для самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  10 20 

2 Підготовка до практичних занять 20 20 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на 

лекції  

20 30 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 50 60 

5 Виконання курсової роботи 90 90 

Разом з дисципліни 190 220 

 
7. Індивідуальні завдання 

№ з\п Назва індивідуального завдання 

1. Практичні розрахункові завдання за індивідуальним варіантом 

 

8. Методи контролю 

На початку вивчення дисципліни «Митна справа» проводиться вхідний контроль знань. 

Поточний контроль проводиться регулярно під час аудиторних занять. Підсумковий 

контроль передбачає  модульний контроль. 

    

 
9. Методи навчання 

При викладанні дисципліни використовуються мультимедійні презентації для їхньої 

візуалізації і збільшення обсягу матеріалу, який викладається. Основні методи досягнення 

навчальних цілей: проведення оглядових та проблемних лекцій, практичних занять, 

консультації, виконання самостійної роботи, самостійне опрацювання студентами комплексу 

основної і додаткової наукової літератури, періодичних видань, Законів України, указів 

Президента України та постанов Кабінету Міністрів України з питань митного регулювання. 

 

10. Схема нарахування балів студентів 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 
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Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у кожному 

змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та індивідуальною роботою 

студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) визначається за 

формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1 , 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах  60 –100 балів. 

11. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини 

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                                    семестр (2)                       семестр (2) 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. «Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон 

України» 

Робота на лекціях 0,5   1  12 6  12 5 2,5 5 

Виконання лабораторних   робіт -   - -  -  - - - - 

Робота на практичних заняттях 0,25   0,5 12  3  6  5 1,25 2,5 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
1 2  2 2  4 5 5 10 

Підготовка до практичних 

занять  
0,25  0,5  12  3  6 5 1,25 2,5 

*Виконання  індивід. завдань  6  10 1 6  10 2 22 20 

 Проміжна сума - - - 20 38  15 40 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  26 40 – 30 47 – 35 45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
 10  15 -  10 15 - 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
- - - - - - - - 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 2. «Митно-тарифне регулювання ЗЕД 

Робота на лекціях 0,5   1  12 6  12 5 2,5 5 

Виконання лабораторних   робіт -   - -  -  - - - - 

Робота на практичних заняттях 0,25   0,5 14  3,5  7 5 1,25 2,5 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
1 2  2 2  4 5 5 10 
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Підготовка до практичних 

занять  
0,25  0,5  14  3,5  7 5 1,25 2,5 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
6  10 1 6  10 2 22 20 

 Проміжна сума - - - 21 40  15 40 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  
26 40 – 29 45 – 35 45 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
 10  15 - 10 15 - 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
- - - - - - - - 

Оцінка за змістовий модуль 2 - - - 60 100 - 60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 

_2_ семестр (номер семестру) 

 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 2 

Курсова робота 

Назва розділу Оцінні бали для форм навчання 

денна заочна 

min max min max 

Розділ 1. Теоретичні засади регулювання 

зовнішньоекономічних операцій при 

переміщенні (товару) через митний кордон 

України 
 (назва) 

 

15 

 

25 15 25 

Розділ 2. Організаційні заходи та митні 

формальності при переміщенні (товару) 

через митний кордон України 
(назва) 

15 25 15 25 

Захист КР. 30 50 30 50 

Оцінка за КР 60 100 60 100 

 

 
11. Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Митна справа»  (підготовлено до друку). 

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Митна справа» для 

студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»   (готується до 

друку). 
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12. Рекомендована література 

Базова 

1. Митний кодекс України [Текст]: Документ 4495-17, чинний від 13 березня 2012  року, 

поточна редакція — від 01.04.2015, підстава 214-19 

2. Закон України ВР № 584-VII від 19.09.2013 «Про митний тариф України» [Текст]: Документ 

чинний з 1 сiчня 2014 року 

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Текст]: Документ N 959-XII чинний 

від 16 квітня 1991 року  

4. Постанова КМУ від 24.10.2018 N 960 "Деякi питання проведення заходiв офiцiйного 

контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою 

транзиту) 

5. Закон України від 18.05.2017 N 2042-VIII "Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, 

здоров'я та благополуччя тварин" 

6. Постанова КМУ від 08.06.2016 N 370 "Про затвердження Порядку здiйснення фото-, 

вiдеофiксацiї митних та iнших формальностей, якi проводяться контролюючими органами" 

7. Закон України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» 

[Текст]: Документ № 468/97-ВР, чинний від 17 липня 1997 року 

8. Закон України від 06.09.2018 N 2530-VIII "Про внесення змiн до Митного кодексу України 

та деяких iнших законiв України щодо запровадження механiзму "єдиного вiкна" та 

оптимiзацiї здiйснення контрольних процедур при перемiщеннi товарiв через кордон" 

9. Закон України «Про карантин рослин» [Текст]: Документ 3348-12, чинний від 30 червня 

1993 року, поточна редакція — редакція від 26.04.2014, підстава 1193-18 

10. Закон України «Про захист національного товаровиробника  від демпінгового імпорту» 

[Текст]: Документ 330-14, чинний від 22 грудня 1998 року, поточна редакція — Редакція від 

11.08.2013, підстава 406-18 

11. Закон України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" 

[Текст]: Документ 331-14, чинний від 22.12.1998, поточна редакція — Редакція від 

11.08.2013, підстава 406-18 

12. Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" [Текст]: 

Документ 332-14, чинний від 22.12.1998, поточна редакція — Редакція від 11.08.2013, 

підстава 406-18 

13. Угода про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних 

Держав [Текст]:  Країни – учасниці. Перелік, Багатостороння угода (СНД), Правила від 

20.11.2009, поточна редакція — редакція від 18.10.2011 

14. Законом України «Про ратифікацію Угоди про Правила визначення країни походження 

товарів у Співдружності Незалежних Держав» [Текст]:  Документ N 3592-VI, чинний, 

поточна редакція — Прийняття від 06.07.2011 

15. Постанова Кабінету  Міністрів   України   «Питання пропуску через державний кордон осіб, 

автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і 

товарів, що переміщуються ними» [Текст]: Документ 451-2012-п, чинний від 21.05.2012, 

поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава 553-2013-п 

16.  Наказ Міністерства фінансів України «Нормативи  взяття проб (зразків) товарів для 

проведення дослідження (аналізу, експертизи)» Документ № 654 , чинний від 31.05.2012  

17. Закону України "Про ветеринарну медицину" [Текст]: Документ 2498-12, чинний, поточна 

редакція — Редакція від 10.04.2015, підстава 193-19 

18.  Закон України від 06.09.2018 N 2530-VIII "Про внесення змiн до Митного кодексу України 

та деяких iнших законiв України щодо запровадження механiзму "єдиного вiкна" та 

оптимiзацiї здiйснення контрольних процедур при перемiщеннi товарiв через кордон" 
19. Лист Держпродспоживслужби від 11.10.2018 N 14.2-5/7693 "[Щодо забезпечення здiйснення 

державного контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi 
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продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин]" 

20. Закон України від 02.12.2010 N 2755-VI "Податковий кодекс України" 

21. Пpo зaтвepджeння Пopядкy зaпoвнeння митних дeклapaцiй нa блaнкy єдинoгo 

aдмiнicтpaтивнoгo дoкyмeнтa: Нaкaз Мiнicтepcтвa фiнaнciв Укpaїни вiд 30.05.2012 № 651 

22. Пpo викoнaння митних фopмaльнocтeй вiдпoвiднo дo зaявлeнoгo митнoгo peжимy: Нaкaз 

Мiнicтepcтвa фiнaнciв Укpaїни вiд 31.05.2012 № 657 

23. Пpo зaтвepджeння Пopядкy викoнaння митних фopмaльнocтeй пpи Здiйcнeннi митнoгo 

oфopмлeння тoвapiв iз зacтocyвaнням митнoї дeклapaцiї на блaнкy єдинoгo 

aдмiнicтpaтивнoгo дoкyмeнтa:наказ Мiнфiнa Укpaїни вiд 30.05.2012 p. № 631 // Oфiц. 

вicн.Укpaїни. – 2012. – № 64. – Cт. 2627. 

Допоміжна 

 

1.  Основи митної справи : навч. посіб. [Текст] / [П. В. Пашко, В. А. Аргунов, В. П. Батіг та ін.]; 

за ред. П. В. Пашка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2014. – 318 с. 

2. Дудчак В. І. Митна справа [Текст]: навч. посіб. / В. І. Дудчак, О. В. Мартинюк. – К. : КНЕУ, 

2013. – 310 с. 

3. Шутак І. Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин : навч. посіб. / І. Д. 

Шутак. – К. : Алерта, 2012. – 412 с. 

4. Федотова І. О. Актуальні аспекти правового забезпечення обліку суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України / І. О. Федотова // Митна 

справа. – 2012. – № 1. – С. 49–55. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Гeнepaльнa yгoдa з тapифiв i тopгiвлi (ГAТТ 1947) (в peдaкцiї вiд 15.04.1994 p.)[Eлeктpoнний 

pecypc]. – Peжим дocтyпy: http://zaкon4.rada.gov.ua/laws/show/995_264 

2. Кoнвeнцiя пpo тимчacoвe ввeзeння (yкp/poc)[Eлeктpoнний pecypc]:[видaнo Paдoю. Митнoгo 

Cпiвpoбiтництвa; Кoнвeнцiя, Мoдeль, Мiжнapoдний документ вiд 26.06.1990 (Пpиєднaння 

від27.04.2004)] http://zaкon4.rada.gov.ua/laws/show/995_472 
3. https://www.qdpro.com.ua 

4. Головне управління ДФС. - 2015. - [Электронный ресурс] — Режим доступу:   

http://ch.sfs.gov.ua 

5. http://www.rada.gov.ua 

6. http://www.kmu.gov.ua 

7. http://www.minfin.gov.ua 

8. http://www.ukrstat.gov.ua 

Адреса бібліотек: 

1. Одеська наукова бібліотека національного університету. Одеса, вул. Преображенська, 24. 

2. Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького. Одеса, вул. Пастера, 13. 

3. Велика Одеська бібліотека, http://virtlib.odessa.net/ 

4. Бібліотека ім. М. Грушевського. http://www.biblio.od.ua/ 
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