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Митне оформлення вантажів, 4 кредитів ЄКТС
Бех Петро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, доцент
кафедри УЕР; тел. кафедри 373-15-70, bekhpit@gmail.com
Восьмий семестр
Управління процесами перевезень
Компетентності:
- здатність організовувати міжнародні перевезення,
- здатність організовувати транспортно-експедиторське
обслуговування вантажів.
Результати навчання:
- організовувати міжнародні перевезення. застосовувати
методи оформлення митної документації. Використовувати
методи митного контролю.
Знання з фізики, хімії, вищої математики, загального курсу
транспорту та експлуатації засобів транспорту
Загальні положення та порядок перевезення вантажів через
митний кордон. Нормативно-правова основа діяльності митного
кордону.Митні процедури на залізничному транспорті.
Лекції – 32 години.
Практичні заняття – 16 годин.
Самостійна підготовка - підготовка до лекцій і
практичних занять, підготовка до контрольних заходів та їх
складання
Українська
Основна:
1. Дубініна А.А. Митна справа: підручник / А.А. Дубініна,
С.В. Сорокіна, О.І. Зельніченко. – К.: Центр учбової літератури,
2010. – 320 с.
2. Дудчак В.І. Митна справа: начальний посібник / В.І.
Дудчак, О.В. Мартинюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 310 с.
3. Митний кодекс України та нормативно-правові акти, що
регулюють його застосування: основи митної справи в Україні:
підручник / за ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2008.
Додаткова:
1. Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку справляння
митних зборів, які нараховуються за вантажною митною
декларацією» від 23 червня 1998 р. №363.
2. Постанова
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження Порядку ведення Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності» від 12 грудня 2002 р.
«1863.

3. Інструкція про взаємодію посадових осіб митних
органів, що здійснюють митні процедури з товарами
(вантажами), переміщуваними залізничними вантажними
поїздами, і працівників залізниць України: затв. наказом
Державної митної служби України та Міністерства транспорту
та зв'язку України від 18.09. 2008 р. № 1019/1143,
зареєстрованої в Мін’юсті 04.12. 2008 р. за N 1157/15848.

