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Пояснювальна записка 
 
Самостійна робота студентів є одним з шляхів оволодіння навчальним 

матеріалом і регламентується Положенням про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом 
Міністерства освіти України №161 від 02.06.93р. 

Самостійна робота студентів -  це особлива форма навчальної діяльності, 
спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння ними 
сукупності знань, умінь, навичок, що здійснюються за умови запровадження 
відповідної системи організації всіх видів навчальних знань. 

Самостійна робота має бути зорієнтована на вироблення у студентів 
умінь учитися, спілкуватися, планувати, працювати та керувати своєю 
навчальною діяльністю. 

В процесі самостійної роботи у студентів розвиваються творчі здібності та 
активізується розумова діяльність, формуються уміння та навички 
самостійної розумової праці, розвиваються морально-вольові зусилля, 
формується потреба безперервного самостійного поповнення знань як 
необхідної умови професійного становлення. 

Самостійна робота дає змогу студентам навчитися самостійно працювати з 
різними джерелами інформації,  творчо сприймати і осмислювати навчальний 
матеріа, формує навички щоденної навчальної самостійної роботи. 

Самостійна робота з окремої дисципліни може виконуватися у бібліотеці, 
навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах. 

Самостійна робота виконується з використанням рекомендованої основної 
літератури (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні 
посібники), додаткової літератури (наукова, фахова, монографічна, 
періодична), методичних матеріалів (методичні вказівки щодо виконання 
самостійної роботи студентів) та законодавства. 

Залежно від особливостей  досліджених тем студентам даються різні види 
завдань самостійної роботи, спрямовані на: 

- написання рефератів, доповідей (реферативних робіт). 
Для самостійного опрацювання дається: 

- реферативна робота кожному студенту, що виконується у формі 
правового аналізу нормативно-правового акту з митного права. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перелік тем реферативних робіт 
 

1. Конституція України від 28.06.1996. 
2. Митний кодекс України від 11.07.2002 №92-ІV. 
3. Кримінальний кодекс України від 05.05.2001 №2341-111. 
4. Верховна Рада УРСР Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971  № 322-VIII. 
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х. 
6. СНД, Україна, Таджикистан, Російська Федерація, Молдова, Киргизстан, 

Казахстан, Білорусь, Азербайджан «Угода про Правила визначення походження 
товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках 
Загальної системи преференцій» Дата підписання: 12.04.1996 р. Дата ратифікації: 
22.11.2002 р. 

7. Рада Митного Співробітництва «Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему 
опису та кодування товарів» Дата підписання: 14.06.1983 Дата приєднання України 
17.05.2002. 

8. Закон України «Про ратифікацію Угоди про принципи справляння непрямих 
податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами - 
учасницями Співдружності Незалежних Держав» від 20.04.2000 № 1690-111. 

9. Закон України "Про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі та 
Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення зони вільної 
торгівлі" від 06.10.1999 № 1125-ХІV. 

10. Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через 
державний кордон України" від 04.11.1999 №1212-ХІV. 

11. Закон України "Про транзит вантажів" від 20.10.1999 № 1172-ХІУ 
12. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993 № 3723-ХІІ. 
13. Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 05.10.1995 № 356/95-ВР. 
14. Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.1992 № 2097-ХІІ. 
15. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.1992 № 2135-ХІІ. 
16. Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення 

й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться 
(пересилаються) громадянами на митну територію України" від 13.09.2001 №2681-
111. 

17. Закон України "Про Митний тариф України" від 05.04.2001 № 2371-111. 
18. Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" від 

06.02.2003 № 486-І\/. 
19. Закон України "Про карантин рослин" від 30.06.1993 № 3348-ХІІ. 
20. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 № 334/94-

ВР. 
21. Закон України Верховна Рада УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 

16.04.1991 № 959-ХІІ. 
22. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 

23.09.1994 № 185/94-ВР. 
23. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних 

відносинах" від 15.09.1995 № 327/95-ВР. 
24. Закон України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" 

від 07.05.1996  № 180/96-ВР. 
25. Закон України "Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до 

них " від 24.05.1996 № 216/96-ВР. 
26. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари 

(продукцію)" від 11.07.1996 № 313/96-ВР. 
27. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 № 168/97-ВР. 
28. Закон України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" 



від 17.07.1997 № 468/97-ВР. 
29. Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.1998 №351-XIV.  
30. Закон України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів 

олійних культур" від 10.09.1999  
№1033-ХгУ. 

31. Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 
військового призначення та подвійного використання" від 20.02.2003 № 549-І\/. 

32. Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" від 
22.12.1998 № 332-ХІХ/. 

33. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" від 23.12.1997 № 
771/97-ВР. 

34. Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 
21.09.1999 № 1068-ХІ\/. 

35. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 
3687- XII. 

36. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 № 
3689- XII. 

37. Закон України "Про авторське і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792- XII. 
38. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993 № 3688- XII. 
39. Закон України "Про державну статистику" від 17.09.1992 № 2614- XII. 
40. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку відшкодування витрат, 

пов'язаних із залученням митними органами спеціалістів та експертів для участі в 
здійсненні митного контролю, та у справі про порушення митних правил» від 
23.04.2003 № 574 

41. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку ведення Української 
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» від 12.12.2002 № 1863. 

42. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку верифікації сертифікатів про 
походження товарів з України» від 12.12.2002 №1861. 

43. Постанова КМ України «Про порядок ведення спеціальної митної статистики» від 
12.12.2002  № 1865. 

44. Постанова КМ України «Про затвердження порядку взяття (надання) проб і зразків 
товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного 
оформлення, а також розпорядження зразками» від 12.12.2002 № 1862. 

45. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку створення зон митного 
контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах 
митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж 
митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення 
товарів через митний кордон України» від 25.12.2002 № 1947. 

46. Постанова КМ України «Про визначення Торгово-промислової палати 
уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару» від 
25.02.2003 № 255. 

47. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, 
реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або 
через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що 
не підлягають реалізації» від 26.04.2003 № 607.  

48. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку декларування митної вартості 
товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей 
для її підтвердження» вiд 20.12.2006  №1766. 

49. Постанова КМ України «Про затвердження переліку товарів промислового 
призначення, вивезення яких громадянами України, іноземцями, особами без 
громадянства за межі митної території не допускається» від 13.12.2002 № 1911. 



50. Постанова КМ України «Про переміщення товарів через митний кордон України у 
режимі реімпорту» від 12.12.2002 № 1881. 

51. Постанова КМ України «Деякі питання застосування режиму митного складу» від 
12.12.2002 № 1867. 

52. Постанова КМ України «Про встановлення граничних термінів прохідного митного 
транзиту товарів» від 13.12.2002 № 1908. 

53. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку відкриття і ліквідації магазинів 
безмитної торгівлі та правил Продажу товарів магазинами безмитної торгівлі» від 
17.07.2003 № 1089. 

54. Постанова КМ України «Деякі питання здійснення митного контролю товарів та 
інших предметів,  що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у 
міжнародних поштових те експрес-відправленнях» від  25.12.2002 № 1948. 

55. Постанова КМ України «Про порядок здійснення митного контролю, оформлення та 
пропуску через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких 
встановлено обмеження» від 25.12.2002 № 1986. 

56. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку митного оформлення військової 
техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон 
України» від 18.01.2003 № 63. 

57. Постанова КМ України «Про переміщення товарів через митний кордон України у 
режимі реімпорту» від 12.12.2002 № 1181. 

58. Постанова КМ України «Деякі питання реекспорту товарів» від 06.08.2003 №1211. 
59. Постанова КМ України «Деякі питання застосування спеціальних засобів та 

вогнепальної зброї посадовими особами митної служби» від 25.12.2002 № 1953. 
60. Постанова КМ України «Про затвердження переліку платних послуг,  що можуть 

надаватися митними органами» від 25.12.2002 №1952. 
61. Розпорядження КМ України «Про затвердження переліків пунктів пропуску на 

митному кордоні України, через які здійснюється ввезення на її митну територію, 
вивезення за її межі та переміщення транзитом окремих видів товарів» вiд 
25.07.2007  № 570-р. 

62. Постанова КМ України «Про надання дозволу на переміщення товарів через 
митний кордон України через аеропорти, в яких не розташовані митні органи» вiд 
12.12.2002  № 1884. 

63. Постанова КМ України «Про затвердження Положення про Державну митну 
службу України» вiд 18.07.2007  № 940. 

64. Постанова КМ України «Про деякі питання митного оформлення товарів» від 
25.12.2002 № 1985. 

65. ДМС Наказ «Про затвердження форм документів адміністративного затримання» від 
10.12.2002 № 689.  

66. ДМС Наказ / Форма «Про затвердження форм процесуальних документів у справах 
про порушення митних правил від 21.04.2003 №261. 

67. ДМС Наказ / Порядок «Про затвердження порядку застосування митного режиму 
реімпорту до товарів, що переміщуються через митний кордон України» від 
07.10.2003 № 662. 

68. ДМС Наказ / Інструкція «Про затвердження Інструкції про організацію та порядок 
охорони й супроводження товарів підрозділами митної варти Державної митної 
служби» від 20.08.2003 № 565. 

69. ДМС Наказ / Порядок «Про затвердження Положення про склади тимчасового 
зберігання» від 07.10.2003 № 674.  

70. ДМС Наказ / Положення «Про затвердження Типового положення про митний пост» 
від 06.05.2003 № 289.  

71. ДМС Наказ / Порядок «Про затвердження Порядку застосування митних режимів 
переробки на митній території України та переробки за межами митної території 
України» від 13.09.2003 № 609. 



72. ДМС Наказ / Порядок «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й 
митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної 
декларації в електронному вигляді» вiд 26.09.2007 № 800. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вимоги до написання реферативних робіт 
 

Метою реферативної роботи є виявлення рівня розуміння навчальної дисципліни, 
оволодіння термінами та основними поняттями. Реферативна робота виконується у 
вигляді правового аналізу певного нормативного акту, що врегульовує біржові 
відносини. 

Основні завдання, що ставляться перед студентами в процесі виконання роботи: 
- визначити які з норм нормативного акту врегульовують біржові відносини 

та тип цих відносин; 
- проаналізувати проблематику реалізації нормативного акту на практиці; 
- виявити колізії та прогалини в нормативному акті. 

 
Правовий аналіз складається з таких частин: титульний лист, зміст, вступ, основна 

частина, висновки, список використаних джерел. 
Правовий аналіз відкривається титульним аркушем. На ньому вказуються 

міністерство, назва ВНЗ, в якому виконувалася реферативна робота, навчальна 
дисципліна з якої виконувалась робота, повна назва теми роботи, прізвище та ініціали 
студента, курс, група, де він навчається, прізвище, ініціали, вчене звання наукового 
керівника, рік і місце виконання роботи. Сторінки роботи повинні мати поля: ліве — 
30 мм, зверху — 20 мм, праве — 15 мм, знизу — 20 мм. Таблиці, малюнки, схеми, 
графіки та інші ілюстративні матеріали  розміщуються у додатках, які слід виконувати 
на стандартних аркушах (21 х 30 см) або наклеювати на стандартні білі аркуші. 

Нумерація. Курсова виконується обсягом 2-5 друкованих сторінок шрифтом «Times 
New Roman 12» з інтервалом «1,5». Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до 
останньої без пропусків або літерних додатків. Першою сторінкою вважається 
титульний аркуш, на ній цифра 1 не ставиться, другою вважається сторінка, що містить 
"зміст", на ній цифра 2 не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 3 і далі 
згідно з порядком. Порядковий номер сторінки проставляється посередині верхнього 
поля. Додатки розміщуються після списку використаної літератури і не враховуються в 
обсяг курсової роботи. 

На наступній сторінці розміщується зміст із позначенням сторінок, на яких кожний 
з елементів плану викладений у роботі.  

У Вступі наводиться структура нормативного акту та відносини, що він врегульовує.  
Логічним завершенням правового аналізу є висновки. Головна їх мета — підсумки 

проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, 
методичних рекомендацій. Основна вимога до заключної частини — не повторювати 
змісту вступу та основної частини роботи. 

Список використаної літератури складається на основі робочої картотеки і 
відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості досліджуваної теми. "Спи-
сок..." повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час 
роботи над темою. Укладаючи його, необхідно додержуватися вимог державного 
стандарту. Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка, літературу слід 
розташовувати за порядком використання у роботі з зазначенням авторів та назв праць, 
якщо було використано нормативно-правовий акт – зазначається орган, що його видав, 
тип та назва акта, дата прийняття та номер. Бібліографічні записи в "Списку..." повинні 
мати порядкову нумерацію. У тексті роботи слід давати у квадратних дужках посилання 
на номери списку. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після 
номера видання. Наприклад: [2, C.45-49]. Якщо використовуються декілька джерел, їх 
відокремлюють крапкою з комою. Наприклад: [8, С.5; 15, С.4,8] 
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