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Розглянуто питання експертизи товарів у митних цілях та їх 

митного оформлення. Значну увагу приділено нормативно-
правовому регулюванню переміщення товарів через митний 
кордон України, тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД, 
митному контролю та митному оформленню товарів, здійсненню 
митних формальностей при переміщенні товарів та транспортних 

засобів через митний кордон України. 
Розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників 

митних органів, а також всіх, хто цікавиться проблемами державної митної справи. 
Навчальний посібник буде корисним при написанні випускної кваліфікаційної роботи 
студентами, які здобувають ступінь вищої освіти «магістр». 
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