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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
основним засобом опанування навчального матеріалу в позааудитор-
ний час.

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Митне пра-
во” — засвоїти в повному обсязі навчальну програму і формувати 
самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, 
сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контро-
лювати власну діяльність.

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни — засвоєння 
певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих 
знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих 
робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Митне право” 
визначається навчальною програмою дисципліни, а також цими ме-
тодичними матеріалами.

До основних форм самостійної роботи студентів з дисципліни 
“Митне право” належать такі:

•	 опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових 
і додаткових наукових джерел;

•	 вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостій-
ного опрацювання;

•	 виконання домашніх завдань;
•	 підготовка до практичних занять;
•	 підготовка до різних форм поточного контролю;
•	 пошук та огляд літературних джерел за заданою проблемати-

кою;
•	 написання реферату за заданою проблематикою;
•	 аналітичний розгляд наукових публікацій;
•	 підготовка контрольної роботи.
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студен-

ти повинні всебічно розглянути і усвідомити зміст питань, що вино-
сяться на заняття, опрацювати необхідну літературу (підручники, 
на вчальні посібники, наукову, спеціальну літературу) та нормативно-
правові акти. Особливу увагу необхідно приділити судовій практиці. 
Перевірку засвоєння матеріалу студенти здійснюють за допомогою 
питань для самоконтролю. 
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При підготовці до практичних занять та у процесі самостійної ро-
боти студентів значну допомогу може надати використання різних 
технічних засобів та технологій (комп’ютер, відеотехніка, мережа Ін-
тернет, інформаційні банки даних).

Важливу роль у самостійній роботі студентів відіграють лекції — 
інструмент, що спрямовує студентів у найраціональнішому напрямку 
вивчення навчальної дисципліни та надає знання в обсязі, необхід-
ному для поглибленого вивчення навчальної дисципліни, роз’яснює 
найскладніші поняття та положення навчальної дисципліни. Плід-
на робота студентів на лекціях є запорукою успішного опанування 
ними необхідного масиву знань, що сприятиме формуванню фахівців  
з належним рівнем знань та навичок. На початку лекції, як правило, 
викладач оголошує її тему, план проведення, необхідну навчальну 
літературу і нормативно-правові джерела. Крім того, посилання на 
наукову, спеціальну літературу, а також на нормативно-правові дже-
рела здійснюються викладачем під час лекції. При цьому, студенти 
повинні уважно слухати викладача, аналізувати та конспектувати 
найважливіші масиви отримуваної інформації. Наприкінці лекції 
студенти можуть задавати викладачеві запитання щодо роз’яснення 
незрозумілих положень прослуханої лекції. Належне ведення конс-
пекту під час лекції сприятиме збереженню необхідної інформації та 
уможливить її подальший аналіз. 

Робота над конспектами лекцій, планами практичних занять.
Домашнє завдання з дисципліни студенти виконують з метою 

закріплення та поглиблення здобутих теоретичних знань, а також 
навчального матеріалу, винесеного для самостійного опрацюван-
ня. 

При підготовці до практичних занять студент уважно читає скла-
дений ним конспект лекції та аналізує отриману інформацію. При 
опрацюванні матеріалу лекції він звіряє наявність викладеного на 
лекції та законспектованого ним матеріалу із планом практичного за-
няття, що міститься в навчально-методичному комплексі та методич-
них матеріалах для практичних занять із дисципліни. За відсутності 
в конспекті матеріалу з окремих питань лекції, неповного розкриття 
окремих питань лекції або винесення їх для самостійного опрацюван-
ня чи написання реферату, доповіді студент повинен звернутися до 
рекомендованих підручників, навчальних посібників та нормативно-
правових актів. 
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Практичні завдання необхідно виконувати в письмовій формі  
з розгорнутим мотивованим розв’язанням, посиланням на статті, 
пункти нормативно-правових актів.

Важливим засобом засвоєння знань є написання доповідей та 
рефератів. Тематика рефератів пропонується за темами практичних 
занять. Мета реферативної доповіді полягає в засвоєнні студента-
ми основних аспектів розкритої в реферативному дослідженні теми, 
формуванні запитань, проведенні дискусії. 

У вступі слід розкрити актуальність теми, визначити мету до-
слідження. В основній частині потрібно викласти основні положен-
ня дослідження, що розкривають тему, у висновку — пропозиції, що 
випливають з розгляду теми. Реферативна доповідь та участь в її об-
говоренні можуть бути предметом окремого оцінювання викладачем 
або враховуватись при інших формах контролю. 

Вимоги до реферату:
обсяг — 5–10 сторінок формату А 4;
структура — вступ, основна частина, висновок, список використа-

ної літератури. 
До способів контролю знань студентів належить тестове опиту-

вання. Особливість роботи при підготовці до тестового контролю по-
лягає в тому, що виконання тестових завдань передбачає наявність 
глибоких знань, а в окремих випадках — інтуїтивного мислення, ос-
кільки під час їх виконання заборонено користуватися будь-якими 
джерелами. 

Тестове завдання складається з одного питання і чотирьох відпові-
дей, з яких одна чи кілька правильних. Студент повинен визначити 
правильні відповіді. 

Наприкінці заняття викладач робить висновок щодо рівня підго-
товки студентів до заняття, зазначає позитивне та негативне у від-
повідях, аналізує і оцінює відповіді, визначає завдання на наступне 
заняття.

Самостійне вивчення окремих тем дисципліни
Самостійна робота студентів  включає також самостійне пог-

либлене вивчення окремих тем дисципліни, з яких не має прак-
тичних занять. Результати такої самостійної роботи оформля-
ють у вигляді письмової роботи чи реферату. У процесі такої 
роботи студенти користуються підручниками, навчальними посіб-
никами, монографіями, науковими статтями, даними судової прак-
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тики, відповідними законодавчими документами. Відповіді на пос-
тавлені питання теми повинні бути розширеними, обґрунтованими 
з посиланням на нормативно-правові та науково-теоретичні джерела  
і практику застосування законодавства. Перевірка результатів такої 
самостійної роботи здійснюється під час запланованої індивідуально-
консультативної роботи викладача зі студентами за графіком роботи 
кафедри чи індивідуальним графіком, узгодженим між викладачем 
та студентом, та під час окремих аудиторних занять. При перевір-
ці результатів самостійної роботи студентів оцінюється письмовий 
її результат, і усні доповіді з вибраної теми. Результатом перевірки  
є нарахування відповідної кількості балів за встановленими критерія-
ми оцінювання. 

Підготовка до модульного контролю та інших форм поточно-
го контролю здійснюється шляхом написання контрольних робіт, 
виконання тестових завдань, вивчення матеріалу за переліком пи-
тань.

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:
“відмінно” — студент повно і всебічно розкриває тему, вільно опе-

рує поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, 
може вільно та професійно вести дискусію, має власну думку і може 
аргументовано доводити її аудиторії; 

“добре” — загалом рівень знань студента відповідає викладеному 
раніше, але виявляє деякі упущення при висвітленні матеріалу, не-
точні твердження, які не підтверджуються достатньо обґрунтовани-
ми доказами;

“задовільно” — студент розкриває питання в загальних рисах, 
розуміє сутність питання, намагається робити висновки, але припус-
кається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно і несамостій-
но;

“незадовільно” — студент не може відповісти на поставлене за-
питання чи відповідає неправильно, не розуміє сутності питання, не 
може робити висновків.

Визначення балів за різні види навчальної діяльності
В основу комплексної діагностики знань покладена бальна сис-

тема, згідно з якою бали послідовно переводяться у звичайну шкалу 
оцінок. 

Максимальна сума балів — 100. При підрахунку балів види робіт 
згруповують.
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№
пор.

Види робіт Оцінка, 
балів

1 Аудиторні заняття (відповіді при опитуванні, 
тестування, підготовка та виступ із рефератом, 
дайджестом, цікавою додатковою інформацією, 
розв’язання завдань, виконання практичних, 
лабораторних, контрольних робіт та ін.) 

70

2 Самостійна робота студентів (виконання 
індивідуальних та колективних завдань, 
творчих робіт, складання конспекту, написання 
реферату, перекладу, звіту, огляд додаткової 
літератури або матеріалів періодики та ін.)

30

Разом 100

Вид та обсяг навчальних завдань визначає викладач з урахуванням:
• вимог освітньо-професійної характеристики;
• міждисциплінарних зв’язків;
• знань, на яких базується навчальна дисципліна;
• професійної орієнтації та рівня складності (репродуктивні, 

пізнавально-пошукові, пізнавально-практичні, творчі, дослід-
ницькі), варіативності завдань;

• методів контролю.
Залежно від кількості балів, отриманих за кожний вид навчаль-

ної роботи, студент одержує сукупну суму балів, яка на іспиті врахо-
вується для загальної оцінки з навчальної дисципліни.

Шкала переведення балів в оцінку.

Сума балів Оцінка
90–100 “відмінно”
75–89 “добре”
60–74 “задовільно”
< 60 “незадовільно”

При визначенні загальної оцінки з навчальної дисципліни оцін-
ка за поточну навчальну роботу та безпосередньо одержана на іспиті 
становить відповідно 50 та 50 %.

Непідготовленість студента до практичного заняття чи відсутність 
його на занятті розцінюється як академічна заборгованість. Незалежно 
від причин заборгованості студент зобов’язаний самостійно вивчити 
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тему і в позааудиторний час здати (відпрацювати) її викладачеві разом 
з робочим зошитом. Відпрацювання за погодженням з викладачем від-
бувається в усній формі або реферативно.

Наявність академічної заборгованості із практичних (семінарських) 
занять є підставою для недопуску студента до складання заліку.

ЗМІСТ  
дисципліни 

“МИТНЕ ПРАВО”

№
пор. Назва змістового модуля і теми Лекції ПЗ

Само-
стійна
робота

Змістовий модуль І. Вступ у 
навчальну дисципліну “Митне 
право”

1 Митна справа в Україні 2 2

2 Поняття, предмет, завдання, система 
і принципи митного права України

2 2 2

3 Митні органи України та 
організаційно-правові засади їх 
діяльності

2 2 2

Змістовий модуль ІІ. Переміщення 
та пропуск товарів, транспортних 
засобів через митний кордон 
України

4 Митний режим 4 2 4

5 Митний контроль і його місце в 
системі контролю

6 2 3

6 Митний контроль на транспорті 2 2 2

7 Митне оформлення і митне 
декларування

2 2 4

8 Митно-тарифне регулювання 6 2 4

Змістовий модуль ІІІ. Порушення 
митних правил і відповідальність

9 Порушення митних правил 2 2 2

10 Поняття та види відповідальності за 
порушення митних правил

2 2 2

Разом 36 18 27

Разом годин: 81
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ТЕМИ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОГО  ВИВЧЕННЯ

Змістовий модуль І.  Вступ у навчальну дисципліну  
“Митне право”

Тема 1. Митна справа в Україні

Питання для самоконтролю
 1. Започаткування та становлення митної справи.
 2. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного еле-

мента.
 3. Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура.
 4. Митна політика і міжнародна торгівля.
 5. Правила ГАТТ.
 6. Угода ТРІПс.

Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему: 
•	“Митна справа — засіб забезпечення виконання функцій держа-

ви”.
•	“Митна справа як засіб забезпечення безпеки”.

Література [1–3; 13–17; 24; 68; 71–75; 77–80; 83; 89; 90–96]

Тема 2. Поняття, предмет, завдання, система і принципи 
митного права України

Питання для самоконтролю
 1. Роль митного права в регулюванні торгового обігу.
 2. Удосконалення митного права України.
 3. Джерела митного права.
 4. Конституція України як основне джерело митного права.
 5. Структура і основні положення Митного кодексу України.

Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
•	“Інститути митного права”.
•	“Проблема удосконалення митного права”.

Література [1–3; 13–17; 24; 68; 71–75; 77–80; 83; 89–96]

Тема 3. Митні органи України та організаційно-правові 
засади їх діяльності

Питання для самоконтролю
 1. Основна мета діяльності митної служби.
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 2. Сутність стадій розвитку митниці.
 3. Сучасний стан розвитку митної служби України.
 4. Основні концептуальні напрями розвитку митної служби Украї-

ни.

Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему: 
•	“Управлінська діяльність у митній службі”.
•	“Аналітична робота в митній службі”.
•	“Забезпечення управління в митній службі”.

Література [1; 2; 62; 65; 68; 71; 75–81]

Змістовий модуль ІІ. Переміщення та пропуск товарів, 
транспортних засобів через митний 
кордон України

Тема 4. Митний режим 

Питання для самоконтролю
 1. Поняття митної території і митного кордону та їх значення.
 2. Зміст митних режимів.
 3. Принципи переміщення товарів і транспортних засобів через 

митний кордон України.
 4. Особливості переміщення через митний кордон України спадщи-

ни.
 5. Власники митних складів та їх правове становище.

Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему: 
•	“Товари, що не підлягають пропуску через митний кордон Ук-

раїни”.
•	“Головні завдання митних ліцензійних складів”.

Тестові завдання
  1.  Митний режим, при якому товари переходять у повне розпо-

рядження особи, яка їх переміщує, — це:
а) імпорт;
б) експорт;
в) митний склад;
г) відмова на користь держави;
д) випуск товарів у вільний обіг;
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  2.  Митні  режими,  які  допускають  можливість  використання 
товарів  тільки  для  певних  цілей  і  при  дотриманні  умов,  які 
встановлюються митними органами, — це:

а) реімпорт;
б) транзит;
в) реекспорт;
г) митний склад.

  3.  Митний  режим,  відповідно  до  якого  товари  ввозяться  на 
митну територію України, — це:

а) імпорт;
б) транзит;
в) тимчасове ввезення;
г) знищення або руйнування.

  4.  Господарська діяльність, пов’язана зі зберіганням товарів, — 
це:

а) спеціальна митна зона;
б) реімпорт;
в) магазин безмитної торгівлі;
г) митний ліцензійний склад.

  5.  Не можуть бути пропущені через митний кордон такі товари:
а) культурні цінності;
б) щодо яких не було здійснено митне оформлення;
в) заборонені до ввезення в Україну;
г) випущені у вільний обіг.

Література [1; 2; 4; 7–13; 15; 19–21; 27; 29–34;  
38; 48; 50; 52; 54; 65; 68; 76–80]

Тема 5. Митний контроль і його місце в системі контролю
Питання для самоконтролю

 1. Права і обов’язки суб’єктів митного контролю.
 2. Особливі режими митного контролю.
 3. Характеристика форм контролю.
 4. Особливі процедури митного контролю.
 5. Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять 

об’єкти права інтелектуальної власності.
 6. Митний контроль на транспорті.

Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему: 
•	“Особливі режими митного контролю та їх види”.
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•	“Особливості митного контролю на автомобільному транспор-
ті”.

•	“Особливості митного контролю на водному транспорті”.
Література [1–3; 13–17; 24; 68; 71–75; 77–80; 83; 89–96]

Тема 6. Митний контроль на транспорті

Питання для самоконтролю
 1. Митний контроль на водному транспорті.
 2. Митний контроль на авіатранспорті.
 3. Митний контроль на залізничному транспорті.
 4. Митний контроль на автомобільному транспорті.
 5. Митний контроль на трубопровідному транспорті.

Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
•	“Особливості митного оформлення тимчасового ввезення 

транспортних засобів на територію України”.
•	“Нарахування та стягнення платежів при митному оформленні 

транспортних засобів індивідуального користування”.
Література [1; 2; 13; 15; 19; 21; 23; 31–33;  

37; 39; 40; 51–58; 60–66; 68–79; 80; 96]

Тема 7. Митне оформлення і митне декларування

Питання для самоконтролю
 1. Етапи митного оформлення.
 2. Форми митного декларування.
 3. Поняття декларанта та його правове становище.
 4. Верифікація сертифікатів та порядок її здійснення.
 5. Зміна та доповнення митної декларації.
 6. Митні брокери та їх правове становище.
 7. Митні перевізники та їх правове становище.
 8. Підприємницька діяльність з надання митних послуг.

Практичне завдання
Підготуйте реферат на тему “Підприємницька діяльність з надан-

ня митних послуг”.
Література [1; 2; 13; 15; 19; 21; 23; 31–33;  

37; 39; 40; 51–58; 60; 61; 63–66; 68; 69; 79; 80; 96]
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Тема 8. Митно-тарифне регулювання

Питання для самоконтролю
 1. Система митного регулювання.
 2. Країна походження товару.
 3. Тарифні пільги.
 4. Тарифні преференції та їх особливості.
 5. Митні привілеї.
 6. Митна статистика та її завдання.

Практичне завдання
Підготуйте реферат на тему “Використання інформації митної 

статистики”.

Тестові завдання
  1.  Функція  митного  тарифу,  яка  забезпечує  необхідне  попов-

нення дохідної частини бюджету, така: 
а) фіскальна;
б) захисна;
в) торгово-політична;
г) регулююча.

  2.  Назвіть відповідні податки, які справляються при переміщен-
ні через митний кордон товарів і транспортних засобів:

а) єдиний збір;
б) мито;
в) акцизний збір;
г) внутрішньодержавний податок.

  3.  Товари, з яких не справляється акцизний збір, такі:
а) конфісковане майно;
б) переміщувані через митну територію України транзитом;
в) гуманітарна допомога;
г) алкогольні напої;
д) тютюнові вироби.

  4.  Види мита такі:
а) ввізне;
б) сезонне;
в) специфічне;
г) антидемпінгове;
д) компенсаційне;
е) предметне.
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  5.  Перелік товарів, на які визначено ставки мита згідно із вста-
новленою класифікацією:

а) митний штраф;
б) митний тариф;
в) митна ставка.

  6.  Ставки мита такі:
а) адвалерна;
б) компенсаційна;
в) специфічна;
г) сезонна;
д) комбінована.

  7.  Ознаки, що враховуються при визначенні, чи є товари анало-
гічними, такі:

а) якість, наявність товарного знака;
б) транспортування;
в) країна походження;
г) страхування;
д) виробник.

  8.  Від сплати мита звільняються такі товари:
а) транспортні засоби;
б) предмети особистого користування;
в) харчові продукти;
г) горілчані вироби;

Література [1; 2; 5; 6; 8; 9; 28–36; 43–47;  
49; 54; 59; 60; 67; 68; 70; 78–80; 82; 84; 87–89; 91; 92]

Змістовий модуль ІІІ. Порушення митних правил і 
відповідальність

Тема 9. Порушення митних правил

Питання для самоконтролю
 1. Митні органи як органи дізнання.
 2. Протокол про порушення митного законодавства.
 3. Процесуальні дії.
 4. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення ви-

мог митного законодавства.
 5. Поєднання та виокремлення справ про порушення митних 

правил.
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 6. Оскарження та опротестування постанов і рішень митних ор-
ганів у справах про порушення митного законодавства.

Тема 10.  Поняття та види відповідальності за порушення 
митних правил

Питання для самоконтролю
 1. Експертиза в системі митного контролю.
 2. Поняття, об’єкти та предмети митної експертизи.
 3. Правове становище експерта.
 4. Вилучення товарів і транспортних засобів.
 5. Спрощена форма застосування стягнення при порушенні митних 

правил.

Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
•	“Правове забезпечення управління в митній службі”.
•	“Стратегічні цілі організації діяльності митної служби”.

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

 1. Закон України “Про митну справу в Україні” від 25.06.91  
№ 1262-XII.

 2. Митний кодекс України. — К., 2001.
 3. Закон України від 16.04.91 № 959-ХІІ “Про зовнішньоекономічну 

діяльність”.
 4. Закон України від 25.06.92 № 2498-ХП “Про ветеринарну меди-

цину” (зі змінами і доповненнями).
 5. Закон України від 22.04.99 № 10(2012) “Про регулювання това-

рообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної 
діяльності”.

 6. Закон України від 15.09.95 № 327/35 “Про операції з давальниць-
кою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”.

 7. Закон України від 30.06.93 № 3348-ХП “Про карантин рослин”.
 8. Закон  України від 19.12.95 № 481/95-ВР “Про державне регу-

лювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним  
і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами”.

 9. Закон України від 17.07.97 № 468/97-ВР “Про державне регулю-
вання імпорту сільськогосподарської продукції”.
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 10. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення” від 24.02.94 № 4004-ХП зі змінами і до-
повненнями, внесеними законами України від 17.12.96 № 607/96-
ВР, від 11.09.97 № 331/97-ВР, від 18.11.97 № 642/97-ВР.

 11. Закон України від 23.12.97 № 77/97-ВР “Про якість і безпеку хар-
чових продуктів і продовольчої сировини”.

 12. Закон України від 15.02.95 № 60/95-ВР “Про обіг в Україні нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекур-
сорів” (зі змінами та доповненнями).

 13. Угода між урядом України та урядом Російської Федерації “Про 
взаємодію під час експлуатації магістральних нафтопродук-
топроводів” від 26.07.95 (доручення КМУ до ДМКУ від 02.08.95 
№ 14737/96).

 14. Указ Президента України від 04.10.94 р. № 566/94 “Про заходи 
щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають 
суб’єкти підприємницької діяльності України”.

 15. Указ Президента України від 04.10.94 № 567/94 “Про застосуван-
ня Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів”.

 16. Декрет Кабінету Міністрів України від 12.01.93 № 6–93 “Про 
квотування та ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)”.

 17. Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46–93 “Про 
стандартизацію і сертифікацію”.

 18. Указ Президента від 07.11.94 № 659/94 “Про облік окремих видів 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні”.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.98 № 1049 “Про 
тимчасове обмеження вивезення брухту та відходів чорних і ко-
льорових металів, які використовуються в операціях з давальни-
цькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.92 № 478 “Про 
перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагнос-
тичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, 
що проводяться органами державної ветеринарної меди цини за 
рахунок відповідних бюджетних та інших коштів”.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.97 № 146 “Про 
затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну 
та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів”.

 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.01 № 179 “Про 
затвердження Програми запобігання і ліквідації проявів захворю-
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вання великої рогатої худоби на губчасту енцефалопатію та інших 
пріонних інфекцій на території України на 2001–2010 роки”.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.99 № 756 “Про 
деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) опера-
цій у галузі зовнішньоекономічної діяльності”.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.99 № 696 “Про 
затвердження Правил санітарної охорони території України”.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.99 № 1109 “Про 
затвердження Положення про державний санітарно-епідеміоло-
гічний нагляд в Україні”.

 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.01 № 5 “Про внесен-
ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.99 № 696”.

 27. Постанова Кабінету Міністрів від 26.10.98 № 1694 “Про затвер-
дження Положення про порядок погодження видачі ліцензії на 
право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодово-
го, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на право роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами”.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.97 № 1358 “Про 
затвердження Положення про порядок державного контролю за 
міжнародними передачами товарів військового призначення”.

 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.97 № 384 “Про 
затвердження Положення про порядок контролю за експортом, 
імпортом та транзитом товарів, що можуть бути викори стані  
у створенні хімічної, бактеріологічної та токсичної зброї”.

 30. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.96 № 302 “Про 
порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, 
що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані  
у створенні ядерної зброї”.

 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95 № 563 “Про 
затвердження Положення про порядок контролю за експортом, 
імпортом та транзитом виробів ракетної техніки, а також облад-
нання, матеріалів і технологій, що використовуються у створенні 
ракетної техніки”.

 32. Наказ Держмитслужби України від 20.01.99 № 38 “Про затвер-
дження Порядку пропуску через митний кордон України та митно-
го оформлення товарів, що підлягають експортному контролю”.

 33. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.93 
№ 650/272 “Про затвердження порядку ввезення з-за кордону  
і вивезення з України спеціальних засобів самооборони”.
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 34. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.00 № 247 
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яких здійснюється митний контроль за обсягами природного 
газу, що переміщується через митний кордон України”, зі змінами 
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