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ВСТУП 

 

Вивчення цієї дисципліни повинно забезпечити знання студентів щодо 

митного регулювання, митного оформлення товарів і транспортних засобів, які 

переміщуються через митний кордон України, етапи здійснення митного 

контролю митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням 

вантажної митної декларації та особливості проведення контрольних операцій 

на кожному етапі. 

За освітньо-професійною програмою (ОПП) дисципліна належить до 

циклу дисциплін за вибором ХНАМГ (обов’язкова) для підготовки бакалаврів 

за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами 

транспорту)» галузь знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура»). 

Загальна кількість кредитів/годин – 3/108. Форми підсумкового контролю – 

залік.  

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу й узгоджена з орієнтовною структурою змісту 

навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-

Трансферною Системою (ЕСТS). 

Програма складена на основі: 

- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра з напряму 

підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)», 

2007р.  

Програма ухвалена кафедрою транспортних систем і логістики, протокол 

№ 1 від 8 серпня 2009 р. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 
 

1.1. Мета, предмет і місце дисципліни 

 

Мета й завдання вивчення дисципліни – формування знань та умінь, 

які дозволять проводити основні митні операції, розуміти їх суть та порядок 

здійснення. 

 

Предметом дисципліни є митний контроль та митне оформлення товарів 

і транспортних засобів. 

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця: 

 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 
 Транспортно-експедиційна робота 
 Комерційна робота 
 Основи зовнішньоекономічних зв’язків 
 Міжнародні перевезення 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни. 

Модуль 1.  Митні операції.              (3 кр./ 108 год.) 

ЗМ 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗЕД) (1,0 кр./ 36 год.) 

Тема 1. Митна служба України та її складові. 

Тема 2. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів. 

Тема 3. Суть митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД.  
ЗМ 1.2. МИТНІ РЕЖИМИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ МИТНОМУ 

ОФОРМЛЕННІ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (1,0 кр./ 36 год.) 

Тема 1. Митні режими. 

Тема 2. Митний контроль та митне оформлення товарів із застосування 

вантажно-митної декларації (ВМД).  

Тема 3. Класифікація товарів для цілей здійснення митного контролю та 

їх оформлення. 
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ЗМ 1.3. ПОДАТКИ Й ЗБОРИ ПРИ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ ТОВАРІВ І 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (1 кр./ 36 год.) 

Тема 1. Визначення митної вартості імпортних товарів. 

Тема 2. Визначення митної вартості товарів що експортуються за межі 

митної території України. 

Тема 3. Визначення податків і зборів при митному оформленні товарів і 

транспортних засобів. 

 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

(відповідно до галузевих стандартів ОКХ і засобів діагностики (ЗД): виробничі 

функції, типові завдання діяльності й вміння (за рівнями сформованості), якими 

повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення дисципліни) 

 

Таблиця 1.2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до підготовки бакалаврів. 

 

Зміст уміння 
Назва типового 

завдання діяльності 
Зміст функції 

1 2 3 
Розуміти суть митно-тарифного та 

нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Знати порядок митного контролю та 
митного оформлення товарів, що 
перетинають митний кордон України. 

Знати послідовність операцій при 
декларуванні товарів. 

Професійна 
організаційна, 
управлінська, 

виконавча 

Знати характеристику митних режимів, 
що застосовуються при митному 
оформленні товарів і транспортних засобів. 

Знати особливості застосування митних 
режимів. 

Знати особливості використання складів 
тимчасового зберігання. 

Вміти використовувати класифікацію 
товарів для цілей здійснення митного 
контролю та оформлення. 

Вміти заповнювати відповідні поля 
вантажної митної декларації (ВМД). 

Професійна 
організаційна, 
управлінська, 

виконавча 
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Продовження табл. 
1 2 3 

Знати, та вміти виконати розрахунок 
податків та зборів при митному оформленні 
товарів та транспортних засобів. 

Знати методику визначення митної 
вартості імпортних товарів, процедуру 
контролю правильності визначення митної 
вартості товарів, документи, що 
підтверджують митну вартість товарів. 

Знати методику визначення митної 
вартості товарів, що експортуються за межі 
митної території України. 

Знати послідовність операцій з 
декларування митної вартості. 

Професійна 
організаційна, 
управлінська, 

виконавча 

 

1.4. Рекомендована основна література 

1. Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – 2-ге вид. - К.:Знання, 2006. – 

394 с. 

2. Гребельник О. П. Основи митної справи: Навч. Посібник.-Київ: Центр 

навчальної літератури.-2003р.-600с. 

3. Дубініна А., Сорокіна С. Основи митної справи: Навч. Посібник.-К.:ВД 

“Професіонал”.-2004р.-360с. 

4. Митний кодекс України//Урядовий кур”єр.-2002р.-№148.-С.5-23 

5. Дудчак В., Мартинюк О. Митна справа.:Навч. Посібник.-К.:КНЕУ.-2002р.-

310с. 

 

1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 

Анотація програми навчальної дисципліни 

Митні операції 
 

Мета та завдання вивчення дисципліни: формування знань та умінь, які 
дозволять проводити основні митні операції, розуміти їх суть та порядок 
здійснення. Предмет вивчення у дисципліні: митний контроль та митне 
оформлення товарів і транспортних засобів. Загальна характеристика 
державного регулювання ЗЕД. Митні режими, що застосовуються при митному 
оформленні товарів і транспортних засобів. Податки й збори при митному 
оформленні товарів і транспортних засобів. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

Таможенные операции 

Цель и задача изучения дисциплины: формирование знаний и умений, 
которые позволят проводить основные таможенные операции, понимать их 
суть и порядок осуществления. Предмет изучения в дисциплине: таможенный 
контроль и таможенное оформление товаров и транспортных средств. Общая 
характеристика государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Таможенные режимы, используемые при таможенном 
оформлении товаров и транспортных средств. Налоги и сборы при таможенном 
оформлении товаров и транспортных средств. 

 

 

ABSTRUCT 

Customs operations 

The purpose and task of studying of discipline: formation of knowledge and 
skills which will allow to carry out the basic customs operations to understand their 
essence and the procedure. A subject of studying in discipline: the customs control 
and customs registration of the goods and vehicles. A general characteristic of state 
regulation of foreign trade activities. The customs modes used at customs registration 
of the goods and vehicles. Taxes and tax collections at customs registration of the 
goods and vehicles. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Загальний обсяг навчальної роботи студента за напрямами, освітньо-

кваліфікаційними рівнями 

 

Напрям (шифр, 
абревіатура) 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень (бакалавр, 

спеціаліст, 
магістр) 

Дата 
затвердження 

ректором 
робочого 

навчального 
плану 

Статус* 
дисципліни 

Всього 
кредитів/годин 

6.070101 
(ОР,ТС,ОП) 

Бакалавр 2007 О     3/108 

* За освітньо-професійною програмою (ОПП): Н – нормативна, О – за вибором 
ХНАМГ (обов’язкова), В – за вибором студента 

 

2.2. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за видами навчальної 

роботи 

 

Години 
у тому числі у тому числі 

Напрям 
(шифр, 

абревіатура) Ф
ор

м
а 

 
н

ав
ч

ан
н

я
 

В
сь

ог
о 

к
р

ед
и

ті
в

/г
од

и
н

 

С
ем

ес
тр

(и
) 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
се

м
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

тр
. р

об
 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

Е
к

за
м

ен
и

 (
се

м
ес

тр
) 

За
л

ік
и

 (
се

м
ес

тр
) 

6.070101 
(ОР,ТС,ОП) 

Денна 3/108 3 36 18 18 - 72 - - -  3 

6.070101 
(ОР,ТС,ОП) 

Заочна 108 3 12 6 6 - 96 18    3 

 

2.3. Тематичний план дисципліни. 

Тематичний план дисципліни «Митні операції» складається із трьох 

змістових модулів.  

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні й практичні 

заняття, а також самостійна робота студентів. 

Модуль 1. Митні операції. (3 кр./ 108 год.) 

ЗМ 1.1. Загальна характеристика державного регулювання зовнішньоекономічна 

діяльність (ЗЕД) (1,0 кр./ 36 год.) 
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Тема 1. Митна служба України та її складові. 

Митна служба України. Державна митна служба України. Структура 

центрального апарату Держмитслужби України. Регіональна митниця. 

Митниця. Митний пост. Класифікація системи митних органів: міжнародна 

кваліфікаційна ознака; адміністративно-територіальна ознака; просторово-

організаційна ознака. Класифікація митниць: за характером транспортних 

засобів і вантажів; за специфікою митної діяльності; за рівнем 

підпорядкування; за обсягом виконуваних робіт. 

Тема 2. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів. 

Митний контроль. Форми митного контролю: перевірка документів та 

відомостей, необхідних для митного контролю; митний огляд; облік товарів і 

транспортних засобів, особистий огляд громадян; усне опитування громадян та 

посадових осіб. Пункти пропуску через державний кордон України. 

Тема 3. Суть митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД.  

Митно-тарифне регулювання. Поняття митного тарифу України, мита, 

митної вартості товарів. Заходи нетарифного регулювання. 

ЗМ 1.2. Митні режими, що застосовуються при митному оформленні товарів і 

транспортних засобів (1,0 кр./ 36 год.) 

Тема 1. Митні режими. 

Митний режим. Імпорт. Експорт. Транзит. Тимчасове ввезення 

(вивезення). Митний склад. Реімпорт, реекспорт. Спеціальна митна зона, 

магазин безмитної торгівлі. Переробка на митній території України, переробка 

за межами митної території України. Знищення або руйнування, відмова на 

користь держави. 

Тема 2. Митний контроль та митне оформлення товарів із 

застосуванням вантажної митної декларації (ВМД).  

Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів 

із застосуванням ВМД. Особливості здійснення митного контролю та митного 

оформлення товарів. 
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Тема 3. Класифікація товарів для цілей здійснення митного контролю та 

оформлення. 

Порядок здійснення класифікації товарів. Шість Правил класифікації 

товару.  

ЗМ 1.3. Податки й збори при митному оформленні товарів і транспортних 

засобів (1 кр./36 год.) 

Тема 1. Визначення митної вартості імпортних товарів. 

Методи визначення митної вартості імпортних товарів.  Метод оцінки за 

ціною договору щодо товарів, які імпортуються. 

Тема 2. Визначення митної вартості товарів що експортуються за межі 

митної території України. 

Методи визначення митної вартості експортних товарів.   

Тема 3. Визначення податків і зборів при митному оформленні товарів і 

транспортних засобів. 

Мито. Податок на додану вартість. Акцизний збір. Митні збори. 

Оподаткування товарів відповідно до заявленого митного режиму. 

 

2.4. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної 

роботи студента  

 

Форми навчальної роботи 

Денне навчання Заочне навчання 
Модулі (семестри) та  

змістовні модулі 

Всього 
кредити 
/ години 

Л
ек

ц
. 

П
р

ак
.

р
. 

Л
аб

.р
. 

С
ам

.р
. 

Л
ек

ц
. 

П
р

ак
.

р
. 

Л
аб

.р
. 

С
ам

.р
. 

Модуль 1. «Митні операції» 3/108 18 18 - 72 6 6  96 

  ЗМ 1.1. Загальна характерис
тика державного регулювання 
ЗЕД 

1 /36 6 4 - 26 
 

2 
 
 

 
 

 
34 

  ЗМ 1.2. Митні режими, що 
застосовуються при митному 
оформленні товарів і 
транспортних засобів 

1 /36 6 6 - 24 

 
2 

 
6 

 
 

 
28 

  ЗМ 1.3. Податки й збори при 
митному оформленні товарів і 
транспортних засобів. 

1/36 6 8 - 22 

 
2 

 
 

 
 

 
34 
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2.4.1. Лекційний курс 

Навчальна лекція – це систематизований виклад певних наукових або 

науково – методичних відомостей, ілюстрований при необхідності засобами 

наочності або демонстрацією дослідів. 

Лекція є одним з основних видів навчальних занять у вищій школі. 

Призначенням лекції є формування у студентів фундаментальних знань з певної 

наукової галузі, а також визначає основний зміст і характер усіх інших 

навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної дисципліни. 

Розподіл часу за лекціями: 

 

Кількість годин за 
семестр 

Зміст 
Денне 

навчання 
Заочне 

навчання 
Змістовий модуль 1.1. Загальна характеристика державного 
регулювання ЗЕД 

6 2 

Тема 1. Митна служба України та її складові 2 - 

Тема 2. Порядок митного контролю та митного оформлення 
товарів 

2 2 

Тема 3. Суть митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД 2 - 
Змістовий модуль 1.2. Митні режими, що застосовуються при 
митному оформленні товарів і транспортних засобів 

6 2 

Тема 4. Митні режими 2 2 
Тема 5. Митний контроль та митне оформлення товарів із 
застосуванням ВМД 

2 - 

Тема 6. Класифікація товарів для цілей здійснення митного 
контролю та оформлення 

2 - 

Змістовий модуль 1.3. Податки й збори при митному 
оформленні товарів і транспортних засобів 

6 2 

Тема 7 Визначення митної вартості імпортних товарів 2 - 

Тема 8 Визначення митної вартості товарів що експортуються за 
межі митної території України 

2 - 

Тема 9 Визначення податків і зборів при митному оформленні 
товарів і транспортних засобів 

2 2 

Всього: 18 6 

 

2.4.2. Практичні заняття 

Практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого студенти 

знайомляться з принципом дії та устроєм реальних об’єктів, виконують за 
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певними методиками вирішення типових задач, пов’язаних з їх подальшою 

професійною діяльністю. Метою виконання практичних занять є закріплення та 

подальше поглиблення теоретичних знань студента і набуття практичних умінь, 

що визначені освітньо – професійною програмою напряму підготовки. 

Практичні заняття проводяться в аудиторіях із використанням методичної, 

інформаційно-довідкової та нормативно-правової документації, технічних 

засобів навчання (демонстраційних установок, інформаційних планшетів, 

мультимедійного устаткування та інше) під керівництвом викладача.  

Розподіл навчального часу, що відведений навчальним планом на 

проведення практичних занять: 

 

Кількість годин 
Зміст 

Денне 
навчання 

Заочне 
навчання 

Змістовий модуль 1.1. Загальна характеристика 

державного регулювання ЗЕД 

4 - 

Практичне заняття 1: «Митне оформлення валюти та 
супровідного багажу громадян» 

4 - 

Змістовий модуль 1.2. Митні режими, що застосовуються 
при митному оформленні товарів і транспортних засобів 

6 6 

Практичне заняття 2: «Митні збори» 2 2 

Практичне заняття 3: «Порядок нарахування мита, 
акцизного збору, податку на додану вартість» 

4 4 

Змістовий модуль 1.3. Податки й збори при митному 
оформленні товарів і транспортних засобів 

8 - 

Практичне заняття 4: «Митне оформлення легкових 
автомобілів при ввезенні їх на територію України» 

4 - 

Практичне заняття 5: «Вантажна митна декларація та 
порядок її заповнення» 

4 - 

Всього: 18 6 
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2.4.3. Контрольна робота 

Зміст контрольної роботи 

Назва етапів роботи Обсяг виконання, год 
Відсоток 

виконання 
Питання № 1 6 30 
Питання № 2 4 20 
Питання № 3 4 25 
Питання № 4 4 25 
Всього 18 100 

 

2.4.4. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента є основним способом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. 

Мета виконання самостійної роботи – поглиблення, узагальнення і 

закріплення теоретичних знань і практичних умінь студентів з дисципліни 

«Митні операції» шляхом  вироблення вміння самостійної роботи з навчальною 

і фаховою науково - технічною літературою. 

Самостійна робота студентів здійснюється у формі: підготовки до 

лекцій і практичних занять, виконання контрольної роботи для студентів 

заочного навчання. 

Розподіл обсягу навчального часу на самостійну роботу студентів: 

 

Кількість годин 
Види самостійної роботи студентів 

Денне 
навчання 

Заочне 
навчання 

1. Підготовка до лекцій 9 3 

2. Вивчення теоретичного матеріалу 24 72 

3. Підготовка до практичних занять 9 3 

4. Виконання контрольної роботи - 18 

5. Підготовка до проміжного і підсумкового контролю 30 - 

Всього: 72 96 

 

Самостійну роботу студент може виконувати у бібліотеці, комп’ютерних 

класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах. 

Підготовка до лекцій передбачає самостійне вивчення теоретичного 



 15 

навчального матеріалу з кожної теми, наданого в основній та додатковій 

літературі, конспекті лекцій. При цьому необхідно звернути увагу на 

необхідність чіткого засвоєння основних термінів та визначень, розуміння їх 

змістової сутності, обов’язкового аналізу використання теоретичних положень 

для розв’язання наданих в навчальній літературі прикладів. 

Підготовка до практичних занять здійснюється шляхом ознайомлення з 

основними теоретичними положеннями до кожного практичного заняття, 

нормативною документацією, методикою виконання розрахунків. 

Самоперевірку засвоєння навчального матеріалу студент здійснює по 

контрольних запитаннях, що надані після кожної теми в конспекті лекцій і 

іншій літературі, та після кожної лабораторної роботи в відповідних 

методичних вказівках. Якщо на деякі запитання студент не може надати 

відповіді, то необхідно повторити вивчення навчального матеріалу, або 

визначити вірну відповідь за допомогою викладача на консультації. 

Контроль виконання самостійної роботи здійснюється викладачем даної 

дисципліни шляхом: 

а) проведення контрольних опитувань студентів на початку та на при 

кінці лекцій; 

б) перевірки ступеню готовності студентів до виконання практичних 

робіт та контрольним опитуванням під час здачі звітів з практичних робіт; 

в) перевірки виконання письмової контрольної роботи; 

г) проведення поточного та підсумкового тестового контролю за 

результатами вивчення теоретичного і практичного навчального матеріалу 

змістовних модулів 1.1, 1.2., 1.3. 
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2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 

Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні роботи тощо) 

Розподіл 
балів, % 

Модуль 1. Поточний контроль зі змістових модулів 

ЗМ 1.1. 20 

ЗМ 1.2. 20 

ЗМ 1.3. 20 

Підсумковий контроль 40 

1 варіант: студент одержує залік без обов'язкової особистої 
присутності у разі набрання сумарної кількості балів поточного контролю не 
менше 50% балів.  

2 варіант: якщо студент набрав менше 50% балів поточного 
контролю, або бажає підвищити оцінку, він повинен пройти повторне 
тестування за ЗМ, за якими студент набрав найменшу кількість балів з 
метою поліпшення кінцевого підсумку балів. 

 

Всього за модулем 1 100 

 

2.6. Форми контролю та критерії оцінювання 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовують такі методи оцінювання знань: 

- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 

- оцінка за індивідуальну самостійну роботу; 

- підсумковий тестовий залік. 

Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання 

ECTS.  

Згідно з методикою переведення показників успішності знань студентів 

отримані оцінки можуть бути переведені в двобальну національну шкалу. 
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Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів 

 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
Визначення назви за шкалою ECTS 

ECTS 
оцінка 

% набраних 
балів 

Зараховано 
Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначним помилками 

A 
Більше 90-100 
включно 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 

B 
Більше 80-90 
включно 

Зараховано 
Добре – у загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 

C 
Більше 70-80 
включно 

Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 

D 
Більше 60-70 
включно 

Зараховано 
Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

E 
Більше 50-60 
включно 

Незадовільно* – потрібно попрацювати 
перед тим, як перездати тест 

FX* 
Більше 25-50 
включно 

Незараховано Незадовільно** – необхідна серйозна 
подальша робота з повторним вивченням 
змістового модуля  

F** 
Більше 0-25 
включно 

* з можливістю повторного складання;  

** з обов'язковим повторним курсом 

 

Порядок здійснення поточного контролю виконання практичних 

робіт і для самостійної роботи  

Поточний контроль виконання практичних робіт здійснюють під час 

проведення практичних занять. Він має своєю метою перевірку рівня 

підготовленості студента. Об'єктами такого контролю є:  

– підготовка студента до практичної роботи, якість виконання 

попереднього завдання, відвідування занять;  

– виконання безпосередньо практичної роботи;  

Самостійна робота студента передбачає самостійне опанування 

студентом теоретичного матеріалу. 

Проведення модульного контрольного оцінювання (для денної форми 

навчання)  

Контрольне оцінювання передбачає виявлення опанування студентом 

лекційного матеріалу змістового модуля і вміння його використати для 

виконання конкретних завдань. Модульне контрольне оцінювання проводиться 
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двічі – по закінченні кожного із змістових модулів на додатковому занятті за 

рахунок самостійної роботи студента. 

За сумою балів оцінювання всіх двох змістових модулів підраховують 

підсумкову кількість здобутих балів з модуля.  

 

2.7. Інформаційно-методичне забезпечення 

 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 

застосовується 

1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – 2-ге вид. - К.:Знання, 2006. 
– 394 с. 

1.1, 1.2, 1.3 

Гребельник О. П. Основи митної справи: Навч. Посібник.-Київ: Центр 
навчальної літератури.-2003р.-600с. 

1.1, 1.2, 1.3 

Митний кодекс України//Урядовий кур”єр.-2002р.-№148.-С.5-23 1.1, 1.2, 1.3 

2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 

Дудчак В., Мартинюк О. Митна справа.:Навч. Посібник.-К.:КНЕУ.-
2002р.-310с. 

1.1, 1.2, 1.3 

3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських 

занять, комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 
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