
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій  

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи  

 

   

  
 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА  

навчальної дисципліни «Декларування товарів» 

 

освітня програма/спеціалізація «Експертиза та митна справа» 

 

спеціальність                 076       «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльністт» 
          (код)                                                  (назва спеціальності) 

галузь знань                    07    «Управління та адміністрування» 
          (код)                                                     (назва галузі знань) 

ступінь вищої освіти         бакалавр  
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава  2020 



  
 

Укладачі: Ткаченко Аліна Сергіївна, к.т.н., доц., директор навчально-наукового інституту 

бізнесу та сучасних технологій  

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни  «Декларування товарів» 

схвалена та рекомендована до використання в освітньому процесі на засіданні 

кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи  

Протокол від «04»  09 2020року №  1  

 
 

 

  

 

  

  



Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Аналіз зовнішніх ринків» 

 

Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: «Основи митної справи», «Товарна 

номенклатури ЗЕД» 

Мова 

викладання 

українська  

Статус дисципліни  

Курс/семестр вивчення 4 курс, 2 семестр  

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість 

модулів 

4,5 ЄКТС/135 годин, 2 модуля 

Денна форма навчання:  

Кількість годин: 135 годин  

- лекції: 18 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття:  36 

- самостійна робота: 81 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 2 семестр – екзамен  

Заочна форма навчання -  

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр -, 2 семестр - 

- лекції: 1 семестр -, 2 семестр - 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр - 

- самостійна робота: 1 семестр -, 2 семестр- 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр -, 2 семестр- 

 

Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Мета вивчення навчальної дисципліни: набути майбутнім фахівцям 

теоретичних знань  і практичних навичок , необхідних для виходу підприємства 

на зовнішній ринок 

Таблиця 2 – Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Програмні результати навчання  Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

1. Використовувати базові знання з 

підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності й уміння критичного 

мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

 2. Застосовувати набуті знання для 

виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, 

СК 1. Критичне осмислення 

теоретичних засад підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

 СК 2. Здатність обирати та 

використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування 

рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур.  



торговельній та біржовій діяльності. 

5. Організовувати пошук, 

самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для 

формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

13. Використовувати знання форм 

взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та 

біржових структур.  

15. Оцінювати характеристики 

товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності 

за допомогою сучасних методів. 

СК 3. Здатність здійснювати 

діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин 

СК 9. Здатність до організації 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур 

 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Процедура декларування 

Тема 1. Загальні положення щодо процедури декларування 

Лекція 1. Декларування товарів і транспортних засобів: сутність, основні 

положення та визначення 

1) Міжнародні стандарти у галузі гармонізації митних процедур.  

2) Роль декларування у проведенні митного оформлення товарів та 

транспортних засобів. 

3) Основні положення нормативно-правових документів, що регламентують 

питання декларування товарів в Україні.  

Тема 2. Підприємницька діяльність з надання митних послуг 

Лекція 2. Діяльність з надання митних послуг 

1) Митна брокерська діяльність.  

2) Організаційні та кваліфікаційні вимоги до провадження посередницької 

діяльності митних брокерів.  

3) Державний нагляд (контролю) у сфері провадження посередницької 

діяльності митних брокерів 

Тема 3. Програмне забезпечення для декларування товарів суб’єктами 

ЗЕД 

Лекція 3. Програмне забезпечення для декларування товарів суб’єктами ЗЕД 

1) Програмне забезпечення MD Office 

2) Програмне забезпечення QD Professional 

Тема 4. Облік осіб, які здійснюють операції з товарами  

Змістовий модуль 2. Особливості декларування 

 Тема 5. Використання митних декларацій, на підставі яких 

декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через митний 

кордон України    



 Лекція 4 Використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари, що 

переміщуються (пересилаються) через митний кордон України 

1) Форми письмового декларування 

2) Види митних декларації  

3) Оформлення митної декларації на бланку єдиного адміністративного 

документа 

4) Порядок підтвердження відомостей про вивезення товарів за межі митної 

території України 

Тема 6. Зовнішньоторговельні документи, необхідні для здійснення 

процедури декларування 

Лекція 5,6. Зовнішньоторговельні документи, необхідні для здійснення 

процедури декларування 

1) Основні види зовнішньоторговельних документів: їх зміст і призначення, 

проблеми уніфікації та стандартизації.  

2) Комерційні документи: класифікація, характеристика. 

3) Документи з платіжно-банківських операцій: класифікація, характеристика. 

4) Страхові документи: класифікація, характеристика. 

5) Транспортні документи: класифікація, характеристика 

Тема 7. Виконання митних формальностей при здійсненні митного 

оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного 

адміністративного документа 

Лекція 7. Виконання митних формальностей при здійсненні митного 

оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного 

адміністративного документа 

1) Загальні положення щодо виконання митних формальностей при здійсненні 

митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації. 

2) Документи, що застосовуються при виконанні митних формальностей за 

митною декларацією. 

3) Подання митної декларації. 

Виконання митних формальностей за митною декларацією, заповненою у 

звичайному порядку. 

Тема 8. Заповнення митних декларацій на бланку єдиного 

адміністративного документа 

Тема 9. Письмове декларування товарів, що переміщуються через митний 

кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не 

пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності 

Лекція 8. Письмове декларування товарів, що переміщуються через митний 

кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не 

пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності 

1) Загальні положення щодо правил заповнення, подання та використання 

митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються 

через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших 

потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності 

2) Порядок заповнення граф декларації громадянином 

3) Дії посадової особи органу ДФСУ при внесенні до декларації відомостей, 

що належать до компетенції органів ДФСУ. 

Тема 10. Застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 

Лекція 9. Застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 



1) Застосування уніфікованої митної квитанції 

2) Особливості застосування роздрукованої електронної форми УМК  

Особливості заповнення граф УМК і додаткових аркушів 

Назва теми  

(лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к
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т

ь
 г

о
д

и
н

 

Назва теми та 

питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного 

заняття К
іл

ь
к

іс
т

ь
 г

о
д

и
н

 Завданн

я 

самості

йної 

роботи 

в 

розрізі 

тем ) 

Кількіс

ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Процедура декларування  

Тема 1. Загальні положення щодо процедури декларування  

Лекція 1. Декларування товарів і 

транспортних засобів: сутність, 

основні положення та визначення 

1. Міжнародні стандарти у 

галузі гармонізації митних 

процедур.  

2. Роль декларування у 

проведенні митного оформлення 

товарів та транспортних засобів. 

3. Основні положення 

нормативно-правових документів, 

що регламентують питання 

декларування товарів в Україні.  

2 

 

Не передбачено  0 1)Електро

нне 

декларува

ння 

2)Деклару

вання 

товарів та 

транспорт

них 

засобів.  

3)Строки 

декларува

ння. 

18 

Тема 2. Підприємницька діяльність з надання митних послуг  

Лекція 2 Підприємницька 

діяльність з надання митних 

послуг 

1. Митна брокерська 

діяльність.  

2. Організаційні та 

кваліфікаційні вимоги до 

провадження посередницької 

діяльності митних брокерів.  

3. Державний нагляд 

(контролю) у сфері провадження 

посередницької діяльності митних 

брокерів 

 

2 Практичне заняття 1. 

Вивчення 

основоположних 

документів, що 

регулюють діяльність 

з надання послуг по 

декларуванню товарів 

2 1.Агент з 

митного 

оформлен

ня. 

2.Держав

ний 

нагляд 

(контрол

ю) у 

сфері 

провадже

ння 

посередн

ицької 

діяльност

і митних 

брокерів 

3.Договір 

про 

надання 

послуг по 

декларува

нню 

товарів 

16 

Практичне заняття 2.  2 

Практичне заняття 3. 

Представник митного 

брокера – отримання 

посвідчення 

представника 

митного брокера. 

  

   



Назва теми  

(лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 г

о
д

и
н

 

Назва теми та 

питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного 

заняття К
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 Завданн

я 
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йної 

роботи 

в 

розрізі 

тем ) 

Кількіс

ть 

годин 

Тема 3. Програмне забезпечення для декларування товарів суб’єктами ЗЕД  

Лекція 3. Програмне забезпечення 

для декларування товарів 

суб’єктами ЗЕД 

1. Програмне забезпечення 

MD Office 

2. Програмне забезпечення 

QD Professional 

 

2 Не передбачено 2 Програмн

е 

забезпече

ння 

Diamond 

Bridge 

3 

Тема 4. Облік осіб, які здійснюють операції з товарами  

--  Практичне заняття 3.  

Порядок обліку осіб, 

які здійснюють 

операції з товарами. 

. 

2 Порядок 

заповнен

ня граф 

картки 

обліку 

особи, яка 

здійснює 

операції з 

товарами 

3 

Змістовий модуль 2. Особливості декларування товарів в різних митних режимах 

Тема 5. Використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари, що 

переміщуються (пересилаються) через митний кордон України 

Лекція 5. Використання митних 

декларацій, на підставі яких 

декларуються товари, що 

переміщуються (пересилаються) 

через митний кордон України 

1. Форми письмового 

декларування 

2. Види митних декларації  

3. Оформлення митної 

декларації на бланку єдиного 

адміністративного документа 

4. Порядок підтвердження 

відомостей про вивезення товарів 

за межі митної території України 

 

2 Практичне заняття 4. 

Оформлення митної 

декларації на бланку 

єдиного 

адміністративного 

документа  

2 Порядок 

внесення 

змін до 

митної 

деклараці

ї, її 

відкликан

ня та 

визнання 

недійсно

ю 

  

3 

Практичне заняття 5. 

Вивчення митної 

декларації на бланку 

єдиного 

адміністративного 

документа 

2 

Тема 6. Зовнішньоторговельні документи, необхідні для здійснення процедури 

декларування 



Назва теми  

(лекції) та питання теми 

(лекції) 
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семінарського, 
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я 
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йної 

роботи 

в 

розрізі 
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Кількіс

ть 

годин 

Лекція 6. Зовнішньоторговельні 

документи, необхідні для 

здійснення процедури декларування 

1. Основні види 

зовнішньоторговельних 

документів: їх зміст і призначення, 

проблеми уніфікації та 

стандартизації.  

2. Комерційні документи: 

класифікація, характеристика. 

3. Документи з платіжно-

банківських операцій: 

класифікація, характеристика. 

4. Страхові документи: 

класифікація, характеристика. 

5. Транспортні документи: 

класифікація, характеристика. 

4 Практичне заняття  6. 

Зовнішньоторговельн

і контракти: зміст, їх 

постатейні умови 

2 Порядок 

заповнен

ня 

митних 

деклараці

й на 

бланку 

єдиного 

адміністр

ативного 

документ

а 

3 

Практичне заняття  7.. 

Комерційні 

документи: 

класифікація, 

характеристика, 

реквізити та порядок 

заповнення.  

4 

 Практичне заняття  8. 

Транспортні 

документи: 

класифікація, 

характеристика, 

реквізити та порядок 

заповнення. 

2 

Тема 7. Виконання митних формальностей при здійсненні митного 

оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку 

єдиного адміністративного документа 

Лекція 7. Виконання митних 

формальностей при 

здійсненні митного 

оформлення товарів із 

застосуванням митної 

декларації на бланку 

єдиного адміністративного 

документа 

1. Загальні положення щодо 

виконання митних формальностей 

при здійсненні митного 

оформлення товарів із 

застосуванням митної декларації. 

2. Документи, що 

застосовуються при виконанні 

митних формальностей за митною 

декларацією. 

3. Подання митної декларації. 

4. Виконання митних 

формальностей за митною 

декларацією, заповненою у 

звичайному порядку. 

2 Практичне заняття  9 

Виконання митних 

формальностей за 

митною декларацією, 

заповненою у 

звичайному порядку. 

2 Особливо

сті 

виконанн

я митних 

формальн

остей за 

попередн

ьою 

митною 

деклараці

єю. 

3 

Тема 8. Заповнення митних декларацій на бланку єдиного  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0374-12/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0374-12/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0374-12/paran16#n16


Назва теми  

(лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 г

о
д

и
н

 

Назва теми та 

питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного 

заняття К
іл

ь
к

іс
т

ь
 г

о
д

и
н

 Завданн

я 

самості

йної 

роботи 

в 

розрізі 

тем ) 

Кількіс

ть 

годин 

адміністративного документа 

Не передбачено   Практичне заняття 10. 

Порядок заповнення 

граф митних 

декларацій при 

поміщення товарів у 

митний режим 

імпорту 

6 Порядок 

заповнен

ня граф 

митних 

деклараці

й при 

поміщенн

я товарів 

у митний 

режим 

експорту 

Порядок 

заповнен

ня граф 

митних 

деклараці

й при 

поміщенн

я товарів 

у митний 

режим 

транзиту 

18 

Тема 9. Письмове декларування товарів, що переміщуються через митний кордон 

України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з 

провадженням підприємницької діяльності 



Назва теми  

(лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 г

о
д

и
н

 

Назва теми та 

питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного 

заняття К
іл

ь
к

іс
т

ь
 г

о
д

и
н

 Завданн

я 

самості

йної 

роботи 

в 

розрізі 

тем ) 

Кількіс

ть 

годин 

Лекція 8. Письмове декларування 

товарів, що переміщуються через 

митний кордон України 

громадянами для особистих, 

сімейних та інших потреб, не 

пов’язаних з провадженням 

підприємницької діяльності 

1. Загальні положення щодо 

правил заповнення, подання та 

використання митної декларації 

для письмового декларування 

товарів, що переміщуються через 

митний кордон України 

громадянами для особистих, 

сімейних та інших потреб, не 

пов’язаних з провадженням 

підприємницької діяльності 

2. Порядок заповнення граф 

декларації громадянином 

3. Дії посадової особи органу 

ДФСУ при внесенні до декларації 

відомостей, що належать до 

компетенції органів ДФСУ. 

2 Практичне заняття 18. 

Заповнення митної 

декларації для 

письмового 

декларування товарів, 

що переміщуються 

через митний кордон 

України громадянами 

для особистих, 

сімейних потреб 

6 

 

Декларув

ання 

товарів, 

що 

переміщу

ються у 

міжнарод

них 

поштових 

експрес-

відправле

ннях 

  

 

18 

Тема 10. Застосування уніфікованої митної квитанції МД-1  

Лекція 9. Застосування 

уніфікованої митної квитанції 

МД-1 

3) Застосування уніфікованої 

митної квитанції 

4) Особливості застосування 

роздрукованої електронної форми 

УМК  

5) Особливості заповнення граф 

УМК і додаткових аркушів 

2 Практичне заняття 20. 

Порядок оформлення 

УМК і додаткових 

аркушів 

4 Прийнятт

я органом 

ДФСУ на 

зберіганн

я товарів і 

їх 

повернен

ня із 

застосува

нням 

УМУ 

3 

 

 

Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів» 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 
 

І семестр – залік (ПМК) 

Відвідування занять лекційних занять (3 бали за 6 лекційних 

занять) 
18 



Виконання практичних завдань (10 балів за 4 практичних 

завдання) 
40 

Виконання самостійної роботи (5 балів за тему * 6 тем) 30 

Виконання поточних тестів з кожної теми  (2 бали за тему * 6 

тем) 
12 

Разом  100 
 

ІІ семестр – екзамен 
 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

За умови підсумкового контролю – екзамен 

Відвідування занять лекційних занять   15 

Виконання практичних завдань   20 

Виконання самостійної роботи   15 

Виконання поточних тестів з кожної теми  (  10 

Поточне оцінювання  60 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 

 

Розділ 6. Інформаційні джерела 

Основні  
Основна  

1. Митний кодекс України : Закон України № 4495-VI від 13.032012 р. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

Додаткова  

2. Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей 

органами ДФСУ поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, 



установленим для них : Наказ Міністерства ДФСУ України № 804 від 16.12.2013 р. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

3. Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами 

поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для 

митних органів : Постанова Кабінету Міністрів України № 93 від 18.012003 р. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

4. Про гуманітарну допомогу : Закон України № 1192-XIV від 22.10.1999 р. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

5. Про транзит вантажів : Закон України №  1172-XIV від 20.10.1999 р. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

6. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції : Закон 

України № 2735-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : програмний 

продукт «MD-Explorer». 

7. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України 

№ 1775-III від 01.06.2000 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : програмний продукт 

«MD-Explorer». 

8. Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, 

розміри і порядок зарахування плати за її видачу : Постанова Кабінету Міністрів України № 

1755 від 29.11.2000 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу :  програмний продукт «MD-

Explorer».. 

9. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності : Закон України № 877-V від 05.04.2007 р. . [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : програмний продукт «MD-Explorer»..  

10. Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами 

Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера : Наказ 

Державної митної служби України № 1142 від 30.11.2009 р. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : програмний продукт «MD-Explorer».. 

11. Про затвердження форми акта перевірки, який складається за результатами 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю митних брокерів, та 

внесення змін до наказу Державної митної служби України № 1142 від 30.11.2009 р. : Наказ 

Міністерства фінансів України № 1233 від 28.11.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

12. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження діяльності митного брокера та визначається періодичність проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю) : Постанова Кабінету Міністрів України № 

219 від 21.03.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-

Explorer». 

13. Про затвердження Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів 

: Наказ Державної митної служби України № 767 18.08.2009 р. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

14. Про затвердження Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката 

кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера : Наказ Державної митної 

служби України  №1169 від 08.12.2009 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

програмний продукт «MD-Explorer».. 

15. http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/amain.html  

16. http://www.qdpro.com.ua 

17. http://dbridge.com.ua. 

18. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України № 959-XII від 16.04.1991 

р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

19. Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами : 

Наказ Міністерства фінансів України № 634 від 30.05.2012 р. [Електронний ресурс – Режим 

доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/amain.html
http://www.qdpro.com.ua/
http://dbridge.com.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12


20. Порядок заповнення граф картки обліку особи, яка здійснює операції з 

товарами : Наказ Міністерства фінансів України № 634 від 30.05.2012 р. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

21. Податковий кодекс України : Закон України № 2755-VI від 02.12.2010 р. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

22. Про Митний тариф України : Закон України № 584-VII від 19.09.2013 р. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу : 

програмний продукт «MD-Explorer». 

23. Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій : Постанова Кабінету 

Міністрів України № 450 від 21.05.2012 р.  [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

програмний продукт «MD-Explorer». 

24. Про затвердження Порядку оформлення аркуша коригування та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної митної служби України : Наказ 

Міністерства фінансів України від 06.11.2012 р. № 1145 [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

25. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції : Закон 

України № 2735-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : програмний 

продукт «MD-Explorer». 

26. Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової 

продукції : Постанова Кабінету Міністрів України № 1403 від 26 грудня 2011 р. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

27. Про затвердження зразків бланків єдиного адміністративного документа, 

додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх Технічного опису : Наказ Міністерства 

фінансів України № 246 від 22.02.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

програмний продукт «MD-Explorer». 

28. Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного 

адміністративного документа Наказ Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.2012 р. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

29. Про затвердження Переліку відомчих класифікаторів інформації з питань 

державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій, і 

Порядку їх ведення : Наказ Міністерства фінансів України № 623 від 29.05.2012 р. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

30. Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної 

митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій : Наказ 

Міністерства фінансів України № 1011 від 20.09.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

31. Про затвердження Порядку заповнення митної декларації для письмового 

декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для 

особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької 

діяльності : Наказ Міністерства фінансів України № 614 від 28.05.2012 р. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer».. 

32. Про затвердження форми митної декларації для письмового декларування 

товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, 

сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності : 

Постанова Кабінету Міністрів України № 431 від 21.05.2012р. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

33. Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 : 

Наказ Державної Митної служби України № 1 від 04.01.2005 р. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

34. Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 

(Додатки 1-4) Наказ Державної Митної служби України № 1 від 04.01.2005 р. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : програмний продукт «MD-Explorer». 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1382-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1382-12


Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office. Політика вивчення 

навчальної дисципліни та оцінювання  
 

Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки навчального процесу з навчальної 

дисципліни «Декларування товарів» включає основні пакети прикладних програм, якими 

користуються митні брокери України: 

1.  «MD-Explorer» - нормативно-довідкова база, що містить документи, як органів 

ДФСУ, так і різних міністерств і відомств, ТН ЗЕД - УКТЗЕД, доступні всі зручності 

властиві роботі в середовищі Windows, унікальні можливості пошуку документів, робота з 

тематичними добірками; 

 


