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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

3,0 
Галузь знань 

10 "Природничі науки" 

Дисципліна професійної 

підготовки 

Модулів - 2 

Спеціальність  

101 «Екологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 
 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання Семестр 

 5-й 
Загальна кількість  

годин - 90 
Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи  

студента - 5 

Освітній рівень: 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

 4 год. 

Практичні, семінарські 

 6 год. 

Лабораторні 

- -  

Самостійна робота 

 80 год 

Індивідуальні завдання 

16 год. 

Вид контролю:  

залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання — 40/60% 

 

 
 



  

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни сформувати у студентів фундаментальні знання про 

поняття митної справи та митної політики, систему митних органів, види 

тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 

форми митного контролю, порядок декларування та переміщення через 

митний кордон товарів та транспортних засобів, відповідальність за 

порушення митних правил. 

Завдання дисципліни:  
- допомогти студентам поглибити свої знання з найбільш важливих 

теоретичних положень курсу, краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що 

відбуваються на сучасному етапі; 

- прищепити студентам комплекс практичних знань і навичок, 

необхідних для формування в них високої професійної майстерності; 

- глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне митне 

законодавство, виробити у студентів вміння правильно застосовувати його 

норми до конкретних правових ситуацій. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи державної 

митної справи», студент повинен володіти наступними компетентностями: 

загальними:  

ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК04. Здатність до професійного спілкування державною та іноземною 

мовами. 

ЗК06. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

фаховими: 

ФК 3. Здатність до розуміння основних теоретичних положень, 

концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук. 

ФК 14. Здатність встановлювати порядок переміщення товарів через 

митний кордон України та здійснювати їх екологічний контроль у пунктах 

пропуску. 

ФК 15. Знання правових засад прикордонного екологічного контролю, 

екологічного правового забезпечення екологічної безпеки, юридичної 

відповідальності за екологічні правопорушення. 

ФК 17. Здатність здійснювати контроль за якістю сировини тваринного 

та рослинного походження, визначати фітосанітарну безпеку експортованої 

рослинної продукції. 

 
3.  Очікувані результати навчання 

Формулювання результатів навчання для обов’язкових дисциплін має 

базуватися на результатах навчання, визначених відповідною освітньою 

програмою (програмних результатах навчання) та деталізувати їх. 

Формулювання результатів навчання мають зазначати рівень їхньої 

сформованості, наприклад, через його достатність для вирішення певного 

класу завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за 



  

освітньою програмою. 

Нормативний зміст за стандартом вищої освіти України підготовки 

бакалавра передбачає наступні програмні результати навчання: 

ПРН 13. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля 

отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та 

відповідальність за прийняття рішень. 

ПРН 14. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження 

формальної освіти та самоосвіти. 

ПРН 15. Формувати запити та визначати дії, що забезпечують 

виконання норм і вимог екологічного законодавства. 

ПРН 16. Обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору та обробки даних.  

ПРН 22. Проводити пошук інформації з використанням відповідних 

джерел для прийняття обґрунтованих рішень. 

ПРН 25. Знати зміст основних законодавчих та нормативних 

документів для здійснення прикордонного екологічного контролю. 

 

4.  Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Загальні засади митної справи.  
Змістовий модуль 1. Організація митної справи. Митні органи 

України. Служба в митних органах. 

Тема 1. Митна справа в Україні. 

Поняття митної справи. Мета митної справи. Структура митної справи. 

Історія започаткування та становлення митної справи в Україні. Фіскальні 

завдання держави. Поняття митної політики. Фрітрейдерство. Протекціонізм. 

Автаркія. Принципи митного регулювання. Особливості регулювання 

міжнародного обігу товарів. Міжнародне співробітництво України в митній 

сфері. Митна справа як засіб забезпечення безпеки держави. Міжнародна 

організація торгівлі і її завдання. Поняття митного права. Предмет митного 

права. Метод митного права. Принципи митного права. Система митного 

права. Реалізація норм митного права. Джерела митного права. Митно–

правові відносини. Система митного права України. Місце митного права в 

правовій системі України. Співвідношення митного права з іншими галузями 

права. Конституція України як основне джерело митного права. Структура й 

основні положення Митного кодексу України. 

Тема 2. Митні процедури. 

Митний контроль та його місце в системі контролю. Функції митного 

контролю. Зони митного контролю. Процедура митного контролю. Товари, 

які обов’язково підлягають митному контролю. Митний контроль у 

регіональній митній лабораторії. Права і обов’язки суб’єктів митного 

контролю. Особливі режими митного контролю. Характеристика форм 

митного контролю. Особливі процедури митного контролю. Митний 

контроль товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. 

Особистий огляд. Митний контроль на транспорті. Митний контроль на 

залізничному транспорті. Митний контроль на авіаційному транспорті. 



  

Митний контроль на автомобільному транспорті. Митний контроль на 

водному транспорті. 

Змістовий модуль 2. Переміщення та пропуск товарів через митний 

кордон. Оформлення. Митні платежі. Юридична відповідальність за 

порушення митних правил. 

Тема 3. Митне оформлення. 

Поняття та ознаки митного оформлення. Місце і час здійснення 

митного оформлення. Відмова в митному оформленні. Процедура 

декларування. Форми декларування. Митна декларація. Митний перевізник. 

Авторизований економічний оператор. Митна брокерська діяльність. Митні 

формальності на різних видах транспорту. Контрольні та дозвільні 

провадження в митній справі. 

Тема 4. Митні платежі. 

Мито. Митний тариф України. Ставки мита та їх види. Українська 

класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Митна вартість 

товарів. Країна походження товару. Митні пільги. Тарифні пільги (тарифні 

преференції). Способи забезпечення сплати митних платежів. Квотування, 

ліцензування, контингентування як заходи нетарифного регулювання. 

Модуль 2. Міжнародне співробітництво з питань державної митної 

справи 

Змістовий модуль 3. Формування підходів до міжнародної співпраці 

з питань державної митної справи. 

Тема 5. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України.  

Правове регулювання переміщення товарів та транспортних засобів 

комерційного призначення. Основні принципи переміщення товарів і 

транспортних засобів. Заборона щодо переміщення окремих товарів через 

митний кордон України. Обмеження щодо переміщення окремих товарів 

через митний кордон України. Переміщення товарів, що мають особливий 

правовий статус. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами. 

Тема 6. Відповідальність за порушення митних правил. 

Поняття порушення митних правил. Суб’єкти порушення митних 

правил. Види порушень митних правил. Види стягнень за порушення митних 

правил. Основні і додаткові види стягнень. Забезпечення законності у разі 

застосування стягнень до порушників митних правил. Строки накладення 

стягнень у справах про порушення митних правил. Контрабанда. Запобігання 

контрабанді. Поняття провадження у справі про порушення митних правил. 

Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил. 

Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил. 

Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про 

порушення митних правил. Мова, якою здійснюється провадження у справі 

про порушення митних правил. Посадові особи, уповноважені складати 

протоколи про порушення митних правил. Протокол про порушення митних 

правил. Докази порушення митних правил. Особи, які беруть участь у 



  

провадженні у справах про порушення митних правил. Права осіб, які 

притягуються до відповідальності за порушення митних правил. Обставини, 

що виключають можливість провадження у справі. Адміністративне 

затримання. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил. 

Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Строки 

оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Внесення на 

постанови подання прокурора. Виконання постанов митних органів про 

накладення стягнення за порушення митних правил. 

Тема 7. Співпраця ВМО з країнами-членами в умовах мінливого 

середовища. 

Єгипетський митний тариф, 2000 р. до н. е. Секретаріат Всесвітньої 

митної організації. Основні напрямки діяльності ВМО. Безпека – 

авіаперевезення вантажів, технологія, УСЕД. Підвищення продуктивності та 

профілю митниці. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 
 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 

го
д

. 

у тому числі 
у
сь

о
го

 

го
д
 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. Загальні засади митної справи 

Змістовий модуль 1. Організація митної справи. Митні органи 

України. Служба в митних органах 

Тема 1. Митна 

справа в Україні. 

      14 2 2   10 

Тема 2. Митні 

процедури 

      10     10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

      24 2 2   20 

Змістовий модуль 2. Переміщення та пропуск товарів через митний 

кордон. Оформлення. Митні платежі. Юридична відповідальність 

за порушення митних правил 

Тема 3. Митне 

оформлення 

      10     10 

Тема 4. Митні 

платежі 

      10     10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

      20     20 

  



  

Модуль 2. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи 

Змістовий модуль 3. Формування підходів до міжнародної співпраці з 

питань державної митної справи. 

Тема 5. Переміщення і 

пропуск товарів, 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення через 

митний кордон 

України. 

      24 2 2   20 

Тема 6. 

Відповідальність за 

порушення митних 

правил 

      12  2   10 

Тема 7. Співпраця 

ВМО з країнами-

членами в умовах 

мінливого середовища. 

      10     10 

Разом за змістовим 

модулем 3 

      46 2 4   40 

Усього годин       90 4 6   80 

 

6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1. Організація митної справи. Митні органи України. Служба в 

митних органах. 

2 

2. Правовий механізм митного контролю в Україні 2 

3. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України 

2 

4. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються (пересилаються) через митний кордон України 

громадянами. 

 

5. Особливості здійснення митними органами контролю за 

окремими видами діяльності підприємств. 

 

6. Особливості юридичної відповідальності за порушення митних 

правил. Провадження у справах про порушення митних правил. 

 

Разом 6 

 

7. Самостійна робота 
№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Започаткування та становлення митної справи в Україні 14 

2. Принципи митного регулювання 14 

3. Поняття митної політики та її види 14 

4. Поняття та принципи митного права 14 

5. Правовий статус Державної фіскальної служби України 10 

6. Служба в митних органах України 14 

Всього 80 



  

8. Індивідуальне завдання 

Індивідуальне завдання – форма організації навчального процесу, яка 

має на меті поглибити, узагальнити та закріпити знання, які студенти 

отримують у процесі навчання, а також застосувати ці знання при вирішені 

практичних задач. 

Результати виконання аудиторної індивідуальної роботи повинні бути 

підкріплені виконанням контрольної роботи. 

 

Перелік завдань АІР 

 

1. Митна справа Київської Русі.  

2. Митна справа в незалежній Україні.  

3. Митна справа та її основні елементи.  

4. Місце митної справи в процесі реалізації митної політики держави. 

5. Здійснення митного контролю у формі обліку товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон 

України.  

6. Здійснення митного контролю у формі усного опитування громадян 

та посадових осіб підприємств.  

7. Здійснення митного контролю у формі огляду територій та 

приміщень, що підлягають митному контролю.  

8. Здійснення митного контролю у формі обліку товарів, що 

переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним 

контролем. 

9. Завдання та структура органів доходів і зборів в сфері реалізації 

митної політики та здійсненні митної справи.  

10. Правовий статус митниці та митного посту.  

11. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї 

посадовими особами органів доходів і зборів. 

12. Засоби та способи переміщення товарів.  

13. Правове регулювання митного режиму митний склад.  

14. Правове регулювання митного режиму вільна митна зона.  

15. Правове регулювання митного режиму безмитна торгівля.  

16. Товари, помилково ввезені на митну територію України. 

6. Які основні методи регулювання відносин в сфері митної справи? 

7. Правовий статус декларанта.  

8. Внесення змін або відкликання митної декларації.  

9. Порядок підтвердження відомостей про вивезення товарів за межі 

митної території України. 

10. Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді.  

11. Адміністративне затримання.  

12. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення вимог 

митного законодавства. 

13. Правове регулювання митних режимів знищення або руйнування та 

відмова на користь держави. 



  

14. Митні формальності на морському і річковому транспорті.  

15. Митні формальності на авіатранспорті.  

16. Митні формальності на залізничному транспорті.  

17. Митні формальності на автомобільному транспорті.  

18. Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях 

електропередачі. 

19. Поняття та здійснення митного оформлення.  

20. Поняття та процедура митного декларування.  

21. Види митних декларацій.  

22. Місце та строки декларування. 

 

9. Методи навчання 

При вивченні дисципліни «Основи державної митної справи» 

використовуються наступні методи навчання: 

МН1 – словесний метод (лекція, співбесіда, дискусія тощо);  

МН2 – практичний метод (практичні заняття); 

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними 

технологіями та комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, 

мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань). 

 

10. Методи оцінювання 

При проведенні контрольних заходів з дисципліни «Основи державної 

митної справи» використовуються такі форми контролю якості засвоєння 

навчального матеріалу: 

МО2 – усне або письмове опитування;  

МО4 – тестування; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО9 – захист практичних робіт; 

М1О – залік. 

 

11. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

студентів є: 

- презентація результатів виконаних завдань та досліджень;  

- екзамен в усній формі. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12. Критерії оцінювання результатів навчання  

Суми 

балів за 

100- 

баль-

ною 

шкалою 

Оцін-

ка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетент-

ності 

Оцінка за національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої 

освіти виявляє 

особливі творчі 

здібності, вміє 

самостійно 

здобувати знання, 

без допомоги 

викладача знаходить 

і опрацьовує 

необхідну 

інформацію, вміє 

використовувати 

набуті знання і 

вміння для 

прийняття рішень у 

нестандартних 

ситуаціях, 

переконливо 

аргументує відповіді, 

самостійно розкриває 

власні здібності  

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зараховано 

82-89 В добре 

здобувач вищої 

освіти вільно володіє 

теоретичним 

матеріалу, застосовує 

його на практиці, 

вільно розв'язує 

вправи і задачі у 

стандартних 

ситуаціях, 

самостійно 

виправляє допущені 

помилки, кількість 

яких незначна  

Достатній 

(конструктив-

но-

варіативний) 

добре 

74-81 С добре 
здобувач вищої 

освіти вміє 



  

зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизувати 

інформацію під 

керівництвом 

викладача, загалом 

самостійно 

застосовувати її на 

практиці; 

контролювати власну 

діяльність; 

виправляти помилки, 

з-поміж яких є 

суттєві, добирати 

аргументи для 

підтвердження 

думок  

64-73 D 
задовіль-

но 

здобувач вищої 

освіти відтворює 

значну частину 

теоретичного 

матеріалу, виявляє 

знання і розуміння 

основних положень, 

за допомогою 

викладача може 

аналізувати 

навчальний матеріал, 

виправляти помилки, 

з-поміж яких є 

значна кількість 

суттєвих  

Середній 

(репродуктив-

ний) 

задовільно зараховано 

60-63 E 
задовіль-

но 

здобувач вищої 

освіти володіє 

навчальним 

матеріалом на рівні, 

вищому за 

початковий, значну 

частину його 

відтворює на 

репродуктивному 

рівні  

35-59 FX 

незадові-

льно з 

можливіс-

тю 

повторно-

го 

складання 

семестро-

вого 

здобувач вищої 

освіти володіє 

матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, 

що становлять 

незначну частину 

навчального 

матеріалу  

Низький 

(рецептивно-

продуктив-

ний) 

Незадовіль-

но 

не 

зараховано 



  

контролю 

1-34 F 

незадо-

вільно з 

обов’язко-

вим 

повтор-

ним 

вивчен-

ням 

дисциплі-

ни 

здобувач вищої 

освіти володіє 

матеріалом на рівні 

елементарного 

розпізнання і 

відтворення окремих 

фактів, елементів, 

об’єктів  

 

 

13. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсум-

ковий 

іспит 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 
Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 

ІНДЗ 

 

 
40 

 

 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

4 6 4 6 4 8 8 
10 

 Модульний контроль – 5  Модульний контроль – 5 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів 

 

Критерії за видами діяльності 
№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 
Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

2 
4 

Т2 

Робота на лекційних заняттях 

Фронтальне / індивідуальне опитування  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

2 

2 

6 

Т3 
Участь в обговоренні під час практичних занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

2 
4 

Т4 

Виконання завдань самостійної роботи 

Поточне тестування 

Робота на лекційних заняттях 

2 

1 

1 

4 

Т5 
Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

2 
4 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 

Т6 

Участь в обговоренні під час практичних занять  

Поточне тестування 

Робота на лекційних заняттях 

1 

2 

1 

4 

Т7 
Індивідуальне опитування  

Виконання завдань самостійної роботи 

4 

4 
8 

Т8 
Участь в обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

4 

4 
8 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 

ІНДЗ 8 8 

Підсумковий іспит 40 40 

Разом 100 



  

14. Методичне забезпечення 

1. Кафедральне положення про рейтингову систему оцінювань знань 

№ 48-075. 

2. Робоча програма з дисципліни «Основи державної митної справи». 

3. Конспект лекцій. 

4. Методичні рекомендації до практичних робіт. 

 

15. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Поняття та зміст митної справи. 

2. Започаткування та становлення митної справи в Україні. 

3. Принципи митного регулювання. 

4. Поняття митної політики та її види. 

5. Поняття та принципи митного права. 

6. Предмет і методи митного права. 

7. Система та джерела митного права. 

8. Митно-правові відносини. 

9. Співвідношення митного права з іншими галузями права. 

10. Державне регулювання діяльності митних органів. 

11. Правовий статус Державної фіскальної служби України. 

12. Служба в митних органах України. 

13. Взаємодія митних органів України з митними органами іноземних 

держав. 

14. Правовий і соціальний захист працівників митних органів. 

15. Поняття і значення тарифного регулювання. 

16. Мито і митні збори. 

17. Види і ставки мита. 

18. Порядок нарахування мита. 

19. Визначення країни походження товару. 

20. Митні пільги. 

21. Поняття та класифікація нетарифних засобів регулювання. 

22. Поняття митного тарифу. 

23. Основні елементи тарифу. 

24. Порядок визначення митної вартості товару. 

25. Поняття митного контролю та його місце в системі контролю. 

26. Види митного контролю. 

27. Форми митного контролю. 

28. Зони митного контролю. 

29. Права і обов’язки суб’єктів митного контролю. 

30. Особливі режими та процедури митного контролю. 

31. Характеристика форм митного контролю. 

32. Товари, які обов’язково підлягають митному контролю. 

33. Митний контроль за переміщенням об’єктів інтелектуальної власності. 

34. Поняття митного оформлення та його здійснення. 

35. Етапи митного оформлення. 

36. Митне декларування та порядок його здійснення. 



  

37. Форми митного декларування. 

38. Порядок митного декларування. 

39. Підприємницька діяльність з надання митних послуг. 

40. Місце та час здійснення митного оформлення. 

41. Декларування товарів і транспортних засобів. 

42. Види митних декларацій. 

43. Поняття, сутність, види і значення митних режимів. 

44. Характеристика митних режимів. 

45. Вибір і зміна митного режиму. 

46. Взаємовідносини митних органів з органами державної влади. 

47. Взаємовідносини митних органів з іншими органами, що здійснюють 

контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. 

48. Взаємовідносини митних органів з органами місцевого самоврядування. 

49. Інформування та консультування з питань митної справи. 

50. Міжнародне співробітництво з питань митної справи. 

51. Поняття порушень митних правил та їх види. Контрабанда. 

52. Поняття відповідальності за порушення митних правил та її види. 

53. Види стягнень за порушення митних правил. 

54. Порядок конфіскації товарів і транспортних засобів, які є 

безпосередніми знаряддями порушення митних правил. 

55. Провадження в справах про порушення митних правил і його стадії. 

56. Права та обов’язки митних органів при провадженні в справах про 

порушення митних правил. 

57. Докази у провадженні в справах про порушення митних правил. 

58. Суб’єкти митних правопорушень. 

 

16. Рекомендована література 

Базова 

1. Актуальні питання теорії та практики митної справи [Текст] : 

монографія / [І. Г. Бережнюк та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук І. Г. 

Бережнюка ; Держ. НДІ мит. справи. - Хмельницький : Мельник А. А., 2013. - 

427 с. : рис., табл. - (Серія "Митна справа в Україні" ; т. 21)  

2. Батанова Л. О. Фінансовий контроль у сфері державної митної 

справи [Текст] : монографія / Л. О. Батанова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - 

Чернівці : Технодрук, 2015. - 153 с.  

3. Державна митна справа в Україні [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. 

Короленка ; [уклад.: Сосновська Т. О., Жихорєва Ю. В.]. - Харків : ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка, 2014. - 274 с.  

4. Додін Є. В. Міжнародне співробітництво з питань митної справи 

[Текст] : навч. посіб. / Є. В. Додін, В. В. Серафімов ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". - О. : [б. в.], 2012. - 175 с.  

5. Доманцевич Н. І. Основи експертизи культурних цінностей [Текст] : 

навч. посіб. для студ. спец. 7.050302 і 8.050302 "Товарознавство та 

експертиза в митній справі" / Доманцевич Н. І., Коваль М. Н., Закусілов А. П. 



  

; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. - 

240 с.  

6. Комзюк В. Т. Митні органи України: адміністративно-правовий 

статус [Текст] : монографія / В. Т. Комзюк ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. 

: НікаНова, 2013. - 339 с. 11  

7. Методологія формування транспортно-митної інфраструктури в 

Україні [Текст] : [монографія] / [А. М. Пасічник та ін.] ; за ред. А. М. 

Пасічника ; Ун-т мит.справи та фінансів. - Дніпропетровськ : УМСФ, 2016. - 

168 с  

8. Митна енциклопедія. Т. 1:А (абак) - Л (Львівська митниця) [Текст] / 

[І. Г. Бережнюк та ін.]. - 2013. - 471 с. : іл. - (Серія "Митна справа в Україні" ; 

т. 22  

9. Митна енциклопедія. Т. 2:М (магазин безмитної торгівлі) - Я 

(японська єна) [Текст] / [Бережнюк І. Г. та ін.]. - 2013. - 535 с. : іл. - (Серія 

"Митна справа в Україні" ; т. 23)  
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