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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітиьо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітиьо-

кваліфікаційний рівень денна форма 
навчання 

денна форма 
навчання 

Кількість кредитів - З/З 

Галузь знань: 27 
Транспорт 

нормотивна Кількість кредитів - З/З 
Спеціальніть: 275.03 

транспортні технології 

нормотивна 

Модулів - 2 Рік підготовки: 
Змістових модулів: 2 2020-202!й | 2020-202їй 

Курс 

3 2 с . 7 

Семестр 

Загальна кількість 
годин - 90/90 

5 | 3 Загальна кількість 
годин - 90/90 Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -2,5 
самостійної роботи 
студента - 2,4 

Освітній ступінь : 
бакалавр 

30 І зо 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -2,5 
самостійної роботи 
студента - 2,4 

Освітній ступінь : 
бакалавр 

Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -2,5 
самостійної роботи 
студента - 2,4 

Освітній ступінь : 
бакалавр 

16 | 16 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -2,5 
самостійної роботи 
студента - 2,4 

Освітній ступінь : 
бакалавр 

Лабої іаторні Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -2,5 
самостійної роботи 
студента - 2,4 

Освітній ступінь : 
бакалавр 

- -
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -2,5 
самостійної роботи 
студента - 2,4 

Освітній ступінь : 
бакалавр Самостійна робота 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -2,5 
самостійної роботи 
студента - 2,4 

Освітній ступінь : 
бакалавр 

44 44 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -2,5 
самостійної роботи 
студента - 2,4 

Освітній ступінь : 
бакалавр 

Індивідуальні завдання: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -2,5 
самостійної роботи 
студента - 2,4 

Освітній ступінь : 
бакалавр 

Вид контролю: 
Залік 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

Для денної форми навчання - 51%/49% (46/44) 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: з урахуванням правознавчої направленості за мету курсу е завдання ознайомити 
студентів з положеннями про адміністративну та кримінальну відповідальність при порушенні 
митних правил, організацію та порядок провадження дізнання у справах про порушення митних 
правил, порядок та правила складання відповідних процесуальних документів, їх застосування. 
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Завдання: 
• реалізувати зміст освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців; 
• сприяти формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до опанування 

наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у сфері митного 
законодавства України так і норм міжнародного митного права; 

• дати студентам систему знань, які допоможуть формуванню правничого світогляду і 
правосвідомості особистості, виробленню правового мислення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

• теоретичні основи митного права, сутність та принципи митної справи, специфіку 
предмета та основні джерела митного права, їх структуру; 

• види суб'єктів митного права та їх правовий статус, 
• систему та структуру митних органів, порядок їх діяльності; 
• митні режими, які застосовуються до товарів і транспортних засобів, що перемішуються 

через митний кордон України та особливості їх застосування 
• основні склади порушень митних правил, види відповідальності та стягнення за них; 
• особливості провадження при порушенні митних правил; 
• межі правомірності поведінки посадових осіб митних органів та відповідальність в разі 

порушення законності; 
• основні національні нормативно-правові акти в галузі митної справи, норми Митного 

кодексу України та положення норм міжнародного митного права; 
інші особливості правового регулювання відносин, що виникають у митному праві. 

вміти: 
• аналізувати зміст нормативних актів митного законодавства України та роз'яснювати їх 

зміст іншим; 
• логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово) викладати правничий матеріал із 

застосуванням знань різних джерел права; 
• аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних наукових методів; 
• застосовувати правові знання з митного права для оцінювання юридичних фактів, 

обґрунтовувати їх правову оцінку.; 
• швидко відшукати та проаналізувати потрібну норму у чинному митному законодавстві та 

проаналізувати склади основних порушень митних правил, при цьому відмежовувати їх 
один від одного в залежності від виду правопорушення, а також скласти основні 
процесуальні документи за результатами виявлених порушень митних правил; 

• використовувати процедуру оскарження незаконного рішення посадових осіб митних 
органів в разі порушення законних прав декларантів; 

• застосовувати правові знання з окремих інститутів митного права та положень норм 
міжнародного права, в сфері митних відносин, для оцінювання юридичних фактів, 
обґрунтовувати їх правову оцінку; 

• навчитися застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Затверджено Вченою Радою СНАУ протокол № 7 від 26.12.2018 р. 

Змістовий модуль 1. Загальна частина 
Тема І. Поняття та зміст митної справи та митного права України. 
Поняття митної справи її зміст. Поняття митного права. Його предмет та метод. Принципи митного 
права Джерела митного права. 

II 

Тема 2. Правове регулювання переміщення товарів, предметів, транспортних засобів 
через митний кордон України. 
Правове регулювання переміщення товарів, предметів, транспортних засобів через митний кордон 
України. Поняття та принципи переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів через 
митний кордон України. Особливості переміщення через митний кордон України окремих видів 
товарів, транспортних засобів та інших предметів. Митний режим як різновид адміністративно-
правового режиму. 
Тема 3. Митний контроль. 

Поняття, види та принципи митного контролю. Організація митного контролю. Форми та методи 
здійснення митного контролю. Пільгові процедури митного контролю. 
Тема 4. Митне оформлення. 

Поняття та загальні положення митного оформлення. Основні етапи митного оформлення. Митне 
декларування та порядок його здійснення. Підприємницька діяльність у галузі митної справи. 

Змістовий модуль 2. Міжнародне співробітництво, його регулювання. 
Тема 5. Правові основи митно-тарифного й нетарифного регулювання ЗЕД 

Державне регулювання, тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Поняття, структура митного тарифу. Види мита. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності: поняття, призначення. 
Тема 6. Порушення митних правил і відповідальність за них 

Поняття порушень митних правил Види адміністративних порушень митного законодавства. 
Поняття контрабанди як кримінального правопорушення. Поняття та загальний порядок 
провадження у справах про порушення митних правил. 
Тема 7. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи. 

Поняття міжнародного митного права та його вплив на розвиток митного права України. Правові 
засади міжнародного митного співробітництва України. Міжнародний обіг товарів і товарна 
номенклатура. Регіональне митне співробітництво. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин Назви змістових модулів 
і тем денна форма Заочна форма 

Назви змістових модулів 
і тем 

Усь 
0-
го 

у тому числі усьог 
0 

у тому числі 

Назви змістових модулів 
і тем 

Усь 
0-
го 

л п ла 
б 

інд с.р 
усьог 

0 л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

11 12 ІЗ 

Модуль 1. Загальна частина 
Змістовий модуль 1. Загальна частина 

Тема 1. Поняття та зміст 
митної справи та митного 
права України. 

12 4 2 6 

Тема 2. Правове 
регулювання переміщення 
товарів, предметів, 
транспортних засобів 
через митний кордон 
України 

14 4 4 6 

Тема 3. Митний контроль 12 4 2 6 
Тема 4. Митне 
оформлення 

12 4 2 6 

Разом за змістовим 50 16 10 24 
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модулем 1 | | | І І І 1 1 1 1 1 1 
Модуль 2. Міжнародне співробітництво, його регулювання. 

Змістовий модуль 2. Міжнародне спів робітництво, його регулювання. 
Тема 5. Правові основи 
митно-тарифного й 
нетарифного регулювання 
ЗЕД 

12 4 2 6 

Тема 6. Порушення 
митних правил і 
відповідальність за них 

16 6 2 8 

Тема 7. Міжнародне 
співробітництво в галузі 
митної справи 

12 4 2 6 

Разом зі змістовним 
модулем 2 

40 14 6 20 

Усього годин 90 30 16 44 

5. Теми та план лекційних занить 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Поняття та зміст мнтної справи та митного права 
України. 
Поняття митної справи її зміст 
Поняття митного права. Його предмет та метод 
Принципи митного права 
Джерела митного права 

4 

2 Тема 2. Правове регулювання переміщення товарів, 
предметів, транспортних засобів через митний кордон 
України 
Правове регулювання переміщення товарів, предметів, 
транспортних засобів через митний кордон України 
Поняття та принципи переміщення товарів, транспортних засобів 
та інших предметів через митний кордон України 
Особливості переміщення через митний кордон України окремих 
видів товарів, транспортних засобів та інших предметів 
Митний режим як різновид адміністративно-правового режиму. 

4 

3 Тема 3. Митний контроль 
Поняття, види та принципи митного контролю. 
Організація митного контролю. 
Форми та методи здійснення митного контролю. 
Пільгові процедури митного контролю. 

4 

II 

Тема 4. Митне оформлення 
Поняття та загальні положення митного оформлення. 
Основні етапи митного оформлення. 
Митне декларування та порядок його здійснення. 
Підприємницька діяльність у галузі митної справи. 

4 

5 Тема 5. Правові основи митно-тарифного й нетарифного 
регулювання ЗЕД 
Державне регулювання, тарифне та нетарифне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Поняття, структура митного тарифу. Види мита. 
Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: 
поняття, призначення. 

4 

6 Тема 6. Порушення митних правил і відповідальність за них 
Поняття порушень митних правил . 
Види адміністративних порушень митного законодавства. 
Поняття контрабанди як кримінального правопорушення. 
Поняття та загальний порядок провадження у справах про 
порушення митних правил. 

6 

7 Тема 7. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи 
Поняття міжнародного митного права та його вплив на розвиток 
митного права України. 
Правові засади міжнародного митного співробітництва України. 
Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура. 
Регіональне митне співробітництво. 

4 

Разом 30 

7. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Поняття та зміст митної справи та митного права 
України. 

2 

2 Тема 2. Правове регулювання переміщення товарів, предметів, 
транспортних засобів через митний кордон України 

4 

3 Тема 3. Митний контроль 2 

4 Тема 4. Митне оформлення 2 
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5 Тема 5. Правові основи митно-тарифного й нетарифного 
регулювання ЗЕД 

2 

6 Тема 6. Порушення митних правил і відповідальність за них 2 

7 Тема 7. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи 2 

Разом 16 

і-

9. Самостійна робота 
№ Назва теми Кількість 
з/п годин 
1 Тема 1. Поняття та зміст митної справи та митного права 

України. 
6 

2 Тема 2. Правове регулювання переміщення товарів, предметів, 
транспортних засобів через митний кордон України 

6 

3 Тема 3. Митний контроль 6 
4 Тема 4. Митне оформлення 6 
5 Тема 5. Правові основи митно-тарифного й нетарифного 

регулювання ЗЕД 
6 

6 Тема 6. Порушення митних правил і відповідальність за них 8 
7 Тема 7. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи 6 

Разом 44 

11. Методи навчання 
1. Методи навчання за джерелом знань: 
1.1. Словесні, розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), лекція, робота з 

книгою (читання, переказ, складання плану, конспектування, опорних конспектів тощо). 
1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 
1.3. Практичні, практична робота. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 
2.1 Аналітичний. 
2.2. Методи синтезу 
2.3. Індуктивний метод. 
2.4. Дедуктивний метод. 
2.5. Традуктивний метод. 

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності студентів. 
3.1. Проблемний (чи проблемно-інформаційний) 
3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 
3.3. Репродуктивний 
3.4. Пояснювально-демонстративний 

4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, диспути, круглі 
столи, ділові та рольові і гри,використання проблемних ситуацій, імітаційні методи навчання 
(побудовані на імітації майбутньої професійної діяльності), використання навчальних та 
контролюючих тестів, використання опорних конспектів лекцій. 

II 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій, са5Є-аШсіу 
(метод аналізу конкретних ситуацій), діалогове навчання, співробітництво студентів (кооперація). 

12. Методи контролю 

1. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 
- рівень знань, продемонстрований на семінарських заняттях; 
- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 
- експрес-контроль під час аудиторних занять; 
- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 
- написання рефератів; *» 
- письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 
- виробничі ситуації 
4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного індивідуального 

завдання : 
- навчально-дослідна робота; 
- навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо. 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
Іспит 

Поточне тестування та самостійна робота 

Ра
зо

м
 з

а 
мо

ду
лі

 т
а 

СР
С

 

Пі 
дсу 
мк 
0 

вий 
тест 

екза 
мен 

Сума 

Модуль 1 - 3 5 балів Модуль 2 - 3 5 балів С 
Р 
С 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

С 
Р 
С 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т6 Т7 Т8 
ЗО 

100 
(70+30) 

100 

4 4 4 4 5 5 5 
ЗО 

100 
(70+30) 

100 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 
82-89 В 

добре 
зараховано 75-81 С добре 
зараховано 

69-74 О 
задовільно 

зараховано 

60-68 Е задовільно 

зараховано 

35-59 РХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 
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1-34 Р 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

14. Методичне забезпечення 
І. Митне право. Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять та виконання самостійної 
роботи. Суми, 2018 р., 26 с. 

15. Рекомендована література 
Базова 

1. Конституція України. - Харків: Консум. - 2007. - 23 с. 
2. Митний Кодекс України від 11.07.2002 р.\\ уулууу.рогіаі.гасіааду.иа 
3. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 05.02.1992. 
4. Закон України«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994. 
5. Закон України «Про звільнення від обкладення митом предметів які вивозяться 

(пересилаються)громадянами за митний кордон України від 05.05.1996. 
6. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.95 р. \\ у/уу-уу. рогіаі.гада.аоу.иа 
7. Положення про Державну митну службу України. Затверджене Указом Президента країни від 

24 серпня 2000 р. № 1022 / 2000. 
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1908 "Про встановлення 

граничних термінів прохідного митного транзиту товарів". 
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1911 "Про затвердження 

переліку товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами України, 
іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України не допускається". 

10.Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1947 "Про затвердження 
Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу 
на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать 
іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення 
товарів через митний кордон України" 

11.Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948 "Деякі питання 
здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються 
(пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях". 

12.Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950 "Про затвердження 
переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". 

13.Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1952 "Про затвердження 
переліку платних послуг, що можуть надаватися митними органами". 

14.Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р № 1985 "Деякі питання митного 
оформлення товарів". 

15.Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1986 "Про порядок здійснення 
митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо 
переміщення яких установлено обмеження". 

16.Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1987 "Про затвердження 
переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України 
для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них". 

17.Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.97 р. № 384 "Про затвердження Положення 
про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути 
використані у створенні хімічної, бактеріологічної та токсичної зброї". 

I I 

18.Наказ Держмитслужби України від 20.01.99 р. № 38 "Про затвердження Порядку пропуску 
через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному 
контролю". 

19.Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2001 р. за № 97 "Про проведення 
державної санітарно-гігієнічної експертизи стосовно розробки, виробництва і застосування 
продукції, що може негативно впливати на здоров'я людини". 

20.Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини від 20.10.99 р. № 39 "Про 
затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну вантажів підконтрольних службі 
державної ветеринарної медицини". 

21.Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. № 484 "Про затвердження переліку 
шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на 
митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні 
терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через 
територію України". 

22.Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.95 р. № 198 "Про здійснення екологічного 
контролю в пунктах пропуску через державний кордон" 

23.Наказ Державного митного комітету України від 30.12.91 р. № 7 "Про Тимчасове положення 
про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів". 

24.Наказ Державного митного комітету України від 27.09.93 р. № 246 "Про затвердження 
положення "Про порядок митного оформлення перевезень товарів та інших предметів між 
митницями". 

25.Наказ Державного митного комітету України від 06.05.95 р. № 198 "Про затвердження 
Положення про зону митного контролю", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
23.05.95 р. № 152/688. 

26.Наказ Державної митної служби України від 09.09.97 р № 415 "Щодо Положення про 
вантажну митну декларацію". 

27.Наказ Державної митної служби України від 09.07.97 р. № 307 "Про затвердження Інструкції 
про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 24.09.97 р. № 443/2247 

28.Наказ Державної митної служби України від 28.11.2000 р. № 678 "Про вдосконалення 
митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів та інших 
предметів". 

29.Наказ Державної митної служби України від 23.01.2001 р. № 26 "Про затвердження Порядку 
здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та 
інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту", 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.02.2001 р № 119/5310. 

30.Митне право України: Навч. посібник / За заг. рея. В В Ченцова — К.:Істина, 2007. - 328 с 
З 1 .Правові засади митної справи України: Навч. посіб. / За заг. ред. Ф.Л. Жоріна. - К.: Магістр -

XXI сторіччя, 2005, 384 с 
32.Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України: Навчальний посібник. Вид. 3-є. 

доповнене й перероблене. - Харків: Еспада. 2004. - 352 с. 

Допоміжна 
1. Антонов Д.0. Особливості митного оформлення вантажів, шо переміщуються через митний 

кордон України морським транспортом. — Д : АМСУ, 2000. 
2. Васильченко ЄА. Особливості митного оформлення вантажів, що переміщуються через 

митний кордон України морським транспортом. —Д.: АМСУ, 2000. 
3. Гичко М.Г. Технологія митного контролю та оформлення нафтопродуктів, які переміщуються 

трубопровідним транспортом. — Д.:АМСУ, 2000. 
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4. Дмитрієв В.В. Особливості митного оформлення вантажів, що переміщуються через митний 
кордон України морським транспортом.— Д : АМСУ, 2000. 

5. Митниці Слобожанщини: Збірник архівних документів і матеріалів: 1660—1870—1992—2000 
/ Державна митна служба України; Східна регіональна митниця; Ред. рада: П.В. 

6. Пашко, В.В. Резнікова, Л.Е. Поліщук та ін.; Упоряд.: Л.П. Добреля, Л.М. Момот та ін. — X.: 
Каравела, 2000. — 496 с.: іл. — (Митна справа на Слобожанщині). 

7. Основи митної справи: Навч. посіб. /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, 2002. — 318 с.: іл. — (Митна 
справа в Україні). 

8. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання та практики 
зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - К : АТ "Август", 2001. — 4 2 2 с. 

9. Ершов А.Д. Международньїе таможенньїе отношения. - М., 2000. - С. З, 40 
10.Митна справа: Словник-довідник. - Харків, 2000. - С. 98, 144, 149. 
1 1 .Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник. К.,2000. - С. 8, 9, 15. 
12.Терещенко С.С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики 

зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посібник. - К., 2001. - С. 28. 
13.Украинская таможня: Справочник / Под. ред. М.С. Муравьева. - К., 1995. - 502 с. 
14.Храбсков В. Таможня и закон. — М., 1979. — 128 с. 
ІЗ.Христенко С.Г. Деякі питання взаємодії митних органів з іншими правоохоронними органами 

при здійсненні митної справи // Проблеми законності. — 2000. — № 43. — С. 108—112. 
Іб.Чернов Є. Розгляд справ за участю податкових та митних органів, що виникають із 

застосування законодавства про зовнішньоекономічну діяльність // Право України — 1999 
— № 10.-С. 20-22 

17.Чубарь А. Хранение предприятиями товаров под таможенньїм контролем // Бизнес — 2000 
— № 2 6 — С . 91—96. 

18.Шевченко В. Конституция Украиньї и применение таможенного законодательства // 
Юридический вестник. — 1998. - № 2. - С. 66-70. 

19.Шеремета П.М. Правове регулювання митної діяльності в Україні Автореф. дис. . канд. 
юрид. наук. — Одеса, 1999. 

20.Шульга М.Г. Система джерел митного права України // Проблеми законності. — Вип 40 — 
С. 118. 

21.Декрет КМУ «Про порядок обкладення митом предметів які ввозяться (пересилаються) 
громадянами в Україну від 1101.1993 № 2-93. 

22.Наказ Державної митної служби України від 30.06.98 р. № 380 "Про затвердження Порядку 
заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, 
імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної 
торгівлі", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.98 р. за № 469/2909. 

23.Постанова КМ України «Про порядок експорту живої худоби сільськогосподарськими 
товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивізного (експортного) мита» від 
21.02.97 р. № 182 

24.Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р № 1861 "Про затвердження 
Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України". 

25.Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1862 "Про затвердження 
Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) 
з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками". 

26.Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1863 "Про затвердження 
Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності". 

27.Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон 
України". 

II 

28.Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1867 "Деякі питання 
застосування режиму митного складу". 

29.Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1881 "Про переміщення 
товарів через митний кордон України у режимі реімпорту". 

30.Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1882 "Про встановлення норм 
ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами 
екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і 
прибуває на митну територію України". 

31 .Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р № 1884 "Про надання дозволу на 
переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в яких не розташовані 
митні органи". 

32.Указ Президента України «Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності» від 27.01.1995 №84\95. 

33.Постанова КМУ "Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через 
митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності " від 28 
квітня 2001р. №412 

34.Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Порядку справляння митних 
зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією» від 23 червня 1998 року № 
363\ 

35.Декрет Кабінету Міністрів України від 12.01.93 р. № 6-93 "Про квотування та ліцензування 
експорту товарів (робіт, послуг)". 

36.Декрет Кабінету Міністрів України від 10 05.93 р. № 46-93 "Про стандартизацію і 
сертифікацію". 

37.Указ Президента від 07.11 94 р. № 659/94 "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) в Україні". 

38.Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1855 "Про допущення товарів 
до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)". 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
Пошукові та інформаційні системи Інтернет 

1. Ооо§1е : Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів : 
Нкр://ту\у.§оо§Іе.сот.иа/ 
2. Япсіех : Пошукова системи Інтернет - Режим доступу до електронних ресурсів : 
НПр:/Л™\у.уашіех.иа/?псгші=1960. 
3. КашЬІег : Пошукова системи Інтернет - Режим доступу до електронних ресурсів : 
Нпр:/Лу\\^.уапс1ех.иа/?псгпс1= 1462. 

Офіційні веб-сайтії органів державної п іали України 

1 Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ - Режим доступу до електронних документів : 
НПр://роПа1.га<1а.§оу.иа/гас1а/сопігоІ/ик/іп(1ех// . 
2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. - Режим доступу до електронних 
ресурсів : Ькр://\ул™.рге5І(іеп!.і>оу.иа/. 
3. Рахункова палата України : офіційний сайт - Режим доступу до електронних ресурсів : 
ЬПр:/Л™№.ас-гас1а.§ої.иа/сопіго1/таіп/ик/іпсіех. 
4. Національний банк України : офіційне інтернет-представництво. - Режим доступу до 
електронних ресурсів : НПр://\у\™.Ьапк.£оу.иа/сопігоІ/ик/іпс1ех. 



14 

5. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. - Режим доступу до 
електронних ресурсів : Ьпр:/Лу«ау.кти.§оу.иа/сопІго1/. 
6. Державна податкова служба України : офіційний сайт. - Режим доступу до електронних 
ресурсів : НПр://5І5.§ОУ.иа/ 

Додаткові веб-сайти органів державної влади України 
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство України. - Режим доступу до 
електронних документів : НПр://гакоп1.гасіа.{»оу.иаЛа\У5/таіп/іп(1ех/ 
2. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законотворча діяльність Верховної Ради України : 
Законопроекти : Пошук за реквізитами. - Режим доступу до електронних документів : 
ЬПрУЛу 1 .с 1 гас1а.{>оу.иа/р1$/г\УеЬ_пЛуеЬргос2. 
3. Президент України : офіційне інтернет-представництво : Офіційні документи. - Режим доступу 
до електронних ресурсів : Нпр://\у\у\у.рге5Іс1епІ.{;оу.иаЛ1оситепІ5/. 
4. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України : Нормативно-правова база: База 
документів : Пошук документів за реквізитами. - Режим доступу до електронних ресурсів : 
Ішрулууулу.кти.боу.иа/сопігоі/прсі/зеагсн. 
5. Офіційний вісник України : Єдине повне офіційне періодичне видання нормативно-правових 
актів України. - Режим доступу до електронних документів : Нпр://оуи.сош.иа/. 
6 Національний банк України : офіційне інтернет-представництво : Законодавство. - Режим 
доступу до електронних ресурсів : 
НПр://\™\у.Ьапк.§оу.иа/сопІгоІ/ик/риЬІІ5Ь/аі1ісІе?агІ_і(1=65247&саі_іс1=36580.. 
7. Національний банк України : офіційне інтернет-представництво : Публікації : Законодавчі і 
нормативні акти з банківської діяльності : Додаток до журналу Вісник Національного банку 
України. - 1іПр://т™.Ьапк.§оу.иа/сопІго1/ик/риЬ1І5Іі/са[е§огу?саІ_і()=67406. 
8. Міністерство фінансів України : офіційний веб-сайт : Фінансовий моніторинг : Правова база. -
Режим доступу до електронних ресурсів : 
Нг[р://\\™\у.тіпйп.§оу.иа/сопІгоІ/ик/риЬ1І5Іі/саІе§огу/5у5Іеш?саІ_ісІ=279361. 
9. Мега-НаУ : професійна юридична система : НаУ-ОпІіпе : Нормативно-правові документи. -
Режим доступу до електронних документів : 1іИр://гакоп.паи.иа/. 
10 Ліга:Закон : правовой портал : он-лайн сервисьі : Законодательство. - Режим доступу до 
електронних ресурсів : (тр:/Лу\у\у.1І£а2акоп.иа/ 
11 Право. Украйна : информационно-правовая система : Документи : Нормативно-правовьіе 
документьі. - Режим доступу до електронних ресурсів ІШр:/Лу\у\у.1еі>а1.сот.иа/с;>і -
Ьіп/таігіх.с§іЛіоситепІ НітІ. 
12. Юридичний журнал сайт журналу. - Режим доступу до електронних ресурсів 
ЬіІр://\у\у\у.]и5Ііпіап.сот.иа/. 

Газетні ресурси 
1. Голос України : газета Верховної Ради України : веб-сайт - Режим доступу до електронних 
ресурсів : Нпр://\улу\у.;>0І05.с0т.иа/. 
2. Урядовий кур'єр : газета центральних органів виконавчої влади : веб-сайт. - Режим доступу до 
електронних ресурсів : Нпр:/Лу\у\у.икигіег.§оу.иа/ик/. 
3. Юридическая практика сайт газетьі. - Режим доступу до електронних ресурсів 
Нир://ш\у\у.уигргасІіка.сот/. 
5. Юридичний вісник України : загальнонаціональна правова газета : веб-сайт : Архів юридичного 
вісника України. - Режим доступу до електронних ресурсів : 
1тр://\уш\у.уигіпсош.сот/иа/ІЄ8аІ_Ьи1ІеІіп_оГ_ІІкгаіпе/агсЬІУе/ 
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