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ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО КУРСОВИХ РОБІТ 

 
Курсова робота – досить важлива форма самостійного 

дослідження, що сприяє якнайглибшому вивченню студентом 
відповідної теми. Підготовка до її виконання повинна почи- 
натися з опрацювання рекомендованої літератури, інших 
публікацій з питань, що розглядаються. 

Курсова робота виконується і захищається по одній із 
запропонованих тем (за вибором студента) з урахуванням таких 
основних вимог. 

Головну увагу належить зосередити на осмисленні теоре- 
тичних і практичних питань, їх аналізі з огляду обраної теми, щоб 
створити підґрунтя для розробки власних рекомендацій та 
висновків. Неприпустиме використання в курсовій роботі 
скасованих нормативних актів, а також відхилення від теми, яку 
слід повністю розкрити, висвітлити кожне питання плану. Виклад 
має бути послідовним, логічним, з розмежуванням на питання.  

Важливо коректно і аргументовано використовувати 
матеріал джерел. Обовʼязково має бути посилання при кожному 
зверненні у вигляді цитати чи вільного (але не викривленого) 
переказу й у квадратних дужках вказано номер джерела у списку 
використаної літератури та сторінка. Список використаної 
літератури, нормативних та інших матеріалів складається у 
відповідній послідовності та розміщується після основного тексту.  

На титульній сторінці слід зазначити тему, прізвище, імʼя та 
по батькові виконавця, факультет, курс, групу; сторінки з полями 
пронумерувати. На першій сторінці викласти план розкриття теми. 

Наприкінці роботи слід зазначити дату виконання і 
поставити особистий підпис. Робота повинна відповідати вимо- 
гам, встановленим у Положенні про порядок підготовки, по- 
дання, обліку, захисту та зберігання курсових робіт (затверджено 
наказом ректора Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого № 70-с від 14 лютого 2013 р.). 

До всіх тем курсових робіт рекомендовано таку літературу: 
Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості 

Верховної Ради України, 1996. № 30. Ст. 141. 
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Митний кодекс України від 13.03.2012 р. Офіційний 
вісник України. 2012. № 32. Ст. 1175 (із змін. та допов.). 

Положення про Державну митну службу України: 
постанова Кабінету Міністрів України 06.03.2019 р. № 227. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#n209 

Митне право України: навч. посіб. / за ред. В. В. Ченцова, 
Д. В. Приймаченка. 2-ге вид. Київ: Істина, 2008. 328 с.  

Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономіч- 
ної діяльності: підручник. Київ: Центр навч. літ. 2005. 696 с. 

Ківалов С. В. На захисті національних інтересів держави. 
Митна справа. 2007. № 3. С. 3–6. 

Ківалов С. В. Митна політика України: підручник. Одеса: 
Юрид. літ. 2001. 256 с. 

Митний кодекс України: наук.-практ. коментар. / А. Т. Ком- 
зюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний та ін. Київ: Всеукр. асоц. 
вид. Правова єдність, 2008. 757 с. 

Мазур А. В. Система митних органів України. Проблеми 
законності. 2000. № 43. С. 102–108. 

Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її 
реалізація митними органами: монографія. Дніпропетровськ: 
АМСУ, 2006. 332 с. 

Шульга М. Г. Митне право України: навч. посіб. Харків: 
Нац. юрид. акад. України, 2005. 100 с. 

Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. 
кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за ред. Ю. П. Битяка, 
В. М. Гаращука, В. В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. Харків: 
Право, 2012. 656 с. 

Цаліна Д. С. Порядок митного оформлення товарів при їх 
переміщенні через митний кордон України: монографія. Харків: 
Факт, 2010. 176 с. 

Брачук А. О. Реалізація принципу сприяння торгівлі у 
митному законодавстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.07. Одеса: Б. в., 2019. 22 с. 

Сучасний стан та перспективи розвитку митних 
правовідносин в Україні: кол. монографія / М-во освіти і науки 
України, Ун-т мит. справи та фінансів. Дніпро: Гельветика, 
2018. 272 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#n209
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Зима О. Т. Митне право: конспект лекцій. Харків: 
Право, 2018. 126 с. 

Калініченко А. І. Систематизація митного законодавст- 
ва: сутність та форми: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.07. Харків; 2015. 19 с. 

Переробка давальницької сировини: митне оформлення 
в контексті євроінтеграційних процесів. Вісник. Офіційно про 
податки. 2019. № 45/46. С. 46–49. 

Тлумачний митний словник-довідник. Одеса: ПЛАСКЕ 
ЗАТ, 2015. 592 с. 

Прокопенко В. В. Виконання митних формальностей 
при переміщенні товарів через митний кордон України різними 
видами транспорту: монографія. Дніпро: Ун-т митної справи та 
фінансів. 2018. 336 с. 

Науково-практичний коментар Митного кодексу 
України / за заг. ред. Є. В. Додіна Київ: Центр учб. літ.,  
2019. 488 с. 

Бойко В. М. Митне право України: навч. посіб. Київ: 
Правова єдність: Алерта, 2015. Т. 2. 2015. 618 с. 

Бойко В. М. Митне право України: навч. посіб. Київ: 
Правова єдність: Алерта, 2015. Т. 1. 2015. 528 с. 

Митна справа: підручник / М. І. Крупка та ін. Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 572 с. 

 
 

Т е м а 1. Митна справа і митна політика України  
та їх правове забезпечення 

 
П л а н 

 
1. Митна справа як складова зовнішньоекономічної і 

зовнішньополітичної діяльності України. 
2. Митна політика. Принципи митного регулювання. 
3. Система митних органів України та їх правовий 

статус. 
 
 

http://ek.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://ek.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%9C.
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Розкриваючи дану тему, насамперед необхідно зʼясувати 
і розкрити поняття “митна справа” та “митна політика”, виявити 
їх спільні риси. Поряд із загальною характеристикою митної 
справи важливо визначити терміни: “митна територія”, “митний 
кордон”, “митне законодавство”. 

При відповіді на друге питання студенту потрібно 
викласти матеріал щодо мети, завдань та характеру митної 
політики України, а також її співвідношення з митним 
законодавством. Зокрема, проілюструвати спрямованість цієї 
політики на реалізацію і захист внутрішніх та зовнішньоеко- 
номічних інтересів, щоб досягти здійснення політичних, 
соціально-економічних перетворень за умов формування та 
розвитку ринкових відносин. 

Підкреслюючи роль держави у керівництві митною 
справою, у третьому питанні рекомендуємо охарактеризувати 
структуру та організацію діяльності органів виконавчої влади, 
які забезпечують реалізацію державної політики у сфері держав- 
ної митної служби України. Слід виявити їх функціональну та 
організаційну спільність, єдність цілей та завдань, взаємодію зі 
службою охорони державного кордону та правоохоронними 
органами. 

Характеристика чинного законодавства, що регулює 
митну справу в Україні, визначення його статусу, зважаючи на 
різноманітні чинники та умови (політичні, економічні, 
соціальні та ін.), – важлива частина курсової роботи. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в 

т а  л і т е р а т у р и 
 
Митний кодекс України від 13.03.2012 р. Офіційний 

вісник України. 2012. № 32. Ст. 1175. (із змін. та допов.) 
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 

16.04.1991 р. № 959-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. 
№ 29. С. 377. (із змін. та допов.) 

Положення про Державну митну службу Укриїни: 
Постанова Кабінету Міністрів України 06.03.2019 р. № 227. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#n209 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#n209
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Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. 
авт. кол.), В М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред.  
Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та 
допов. Харків: Право, 2012. 656 с. 

Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоеко- 
номічної діяльності: підручник. Київ: Центр навч. літ.,  
2005. 696 с. 

Додин Е. В. Функции и формы деятельности таможенных 
органов. Митна справа. 2003. № 5. С. 7–22. 

Ківалов С. В., Кормич Б. А. Митна політика України: 
підручник. Одеса: Юрид. літ., 2001. 256 с. 

Ківалов С. В. На захисті національних інтересів держави. 
Митна справа. 2007. № 3. С. 3–6. 

Митний кодекс України: наук.-практ. коментар. А. Т. Ком- 
зюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний та ін. Київ: Правова 
єдність. 2008. 757 с. 

Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її 
реалізація митними органами: монографія. Дніпропетровськ: 
АМСУ, 2006. 332 с. 

Шульга М. Г. Закони України в системі джерел митного 
права. Право та управління: електрон. наук. фах. вид. Ірпінь: 
2011. № 2. С. 435–441. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/prtup/2011_2/ pdf/11smgdmp.pdf 

Шульга М. Г. Митне право України: навч. посіб. Харків: 
Нац. юрид. акад. України, 2005. 100 с. 

 
 

Т е м а  2. Організація здійснення митного контролю 
 

П л а н 
 

1. Поняття, мета, форми та методи митного контролю. 
2. Зони митного контролю. 
3. Права посадових осіб митних органів щодо здійснення 

митного контролю. Особливі процедури митного контролю. 
 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_2/%20pdf/11smgdmp.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_2/%20pdf/11smgdmp.pdf
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Відповідаючи на перше питання, слід розкрити мету 
митного контролю, його форми та методи, особливості. При 
цьому треба зважати, що митні органи самостійно визначають 
форми та обсяги контролю, які мають бути достатніми для 
забезпечення дотримання приписів актів законодавства України 
та положень міжнародних угод. Необхідно показати, як 
встановлюються: термін перебування товарів і транспортних 
засобів під митним контролем (початок та завершення), строки 
їх предʼявлення митним органам, а також документи і 
відомості, що зобовʼязані подавати митним органам особи, які 
переміщують товари і транспортні засоби. 

При розгляді другого питання слід зазначити, де 
створюються зони митного контролю, хто приймає рішення про 
це і визначає конкретні місця їх розташування, забезпечує 
законність та правопорядок у цих зонах; яка встановлена 
відповідальність за порушення режиму зони митного контролю. 

Третє питання потребує розкриття повноважень митних 
органів України щодо здійснення митного контролю, особливос- 
тей застосування примусових заходів до його порушників, а також 
характеристики такої виняткової форми митного контролю, як 
особистий огляд, з акцентом на тому, що згідно з міжнародно-
правовими актами, що стосуються прав людини, і Конституцією 
України особиста недоторканність є невідʼємним правом кожного. 
Слід приділити увагу можливості використання технічних та 
спеціальних засобів для здійснення митного контролю.  

Обовʼязково необхідно висвітлити матеріал стосовно 
звільнення від окремих форм митного контролю та звільнення 
від митного огляду, а також розкрити суть спрощеного митного 
контролю, який застосовується в спеціально обладнаних зонах 
(коридорах). Слід зважити на те, що розрізняють митний 
контроль товарів і транспортних засобів. Митний контроль 
товарів дає змогу розрізняти контроль імпортних (що ввозяться), 
експортних (що вивозяться) та транзитних товарів. Митний 
контроль транспортних засобів залежно від їх виду поділяється 
на контроль морських, річкових суден, залізничного транспорту, 
автотранспортних засобів, повітряних суден. 



9 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в 
т а  л і т е р а т у р и 

 
Митний кодекс України від 13.03.2012 р. Офіційний 

вісник України. 2012. № 32. Ст. 1175. (із змін. та допов.) 
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 

16.04.1991 р. № 959-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. 
№ 29. С. 377. (із змін. та допов.) 

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 
або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: 
Закон України від 14.01.2000 р. № 1393-ХІV. Відомості 
Верховної Ради України. 2000. № 12. Ст. 95. (із змін. та допов.) 

Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р. 
№ 877-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 29.  
Ст. 389 

Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких 
законів України щодо запровадження механізму «єдиного 
вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при 
переміщенні товарів через митний кордон України: Закон 
України від 06.09.2018 р. № 2530.  

Про затвердження Порядку відшкодування витрат, 
повʼязаних із залученням митними органами спеціалістів та 
експертів для участі в здійсненні митного контролю, та у справі 
про порушення митних правил: постанова Кабінету Міністрів 
України від 23 квітня 2003 р. № 574. Офіційний вісник України. 
2003. № 17. Ст. 767. 

Питання, повʼязані із застосуванням митних декларацій: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450. 
Офіційний вісник України. 2012. № 40. Ст. 1545. 

Порядок інформаційного обміну між органами доходів і 
зборів, іншими державними органами та підприємствами за 
принципом «єдиного вікна» з використанням електронних 
засобів передачі інформації: постанова Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2016 р. № 364 (із змін. та допов.) 
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Про затвердження Порядку створення зон митного 
контролю: наказ Міністерства фінансів України від 22.05.2012 р. 
№ 583. Офіційний вісник України. 2012. № 56. Ст. 2270. 

Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із 
Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та 
експертної роботи при проведенні митного контролю та 
митного оформлення товарів і транспортних засобів, 
Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення 
дослідження (аналізу, експертизи) та форми акта про взяття 
проб (зразків) товарів: наказ Міністерства фінансів України від 
31.05.2012 р. № 654: Офіційний вісник України. 2012. № 63.  
Ст. 2586. 

Про затвердження Інструкції з організації митного 
контролю та митного оформлення міжнародних експрес-
відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний 
кордон України: наказ Державної митної служби України від 
03.09.2007 р. № 728. Офіційний вісник України. 2007. № 72.  
Ст. 2713. 

Про затвердження Порядку оформлення результатів 
проведення митними органами перевірок: наказ Міністерства 
фінансів України від 21.03.2012 № 377. Офіційний вісник 
України. 2012. № 37. Ст. 1386. 

Про затвердження Правил митного контролю та митного 
оформлення транспортних засобів, що переміщуються 
громадянами через митний кордон України: наказ Державної 
митної служби України від 17.11.2005 р. № 1118. Офіційний 
вісник України. 2005. № 48. Ст. 3028. 

Про переміщення готівки і банківських металів через 
митний кордон України: постанова Правління  Національного 
банку України від 27.05.2008. Офіційний вісник України. 2008. 
№ 43. Ст. 1430. 

Коваль Н. О. Особливості митного контролю за перемі- 
щенням через митний кордон України гуманітарної допомоги. 
Митна справа. 2013. № 6. С. 114–124. 

Месеча І. Вдосконалення митного контролю й митного 
оформлення товарів із застосуванням електронної митної 
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декларації. Вісник Міністерства доходів і зборів України. 2014. 
№ 1. С. 56–57. 

Ніканорова О. В. Особливості правовідносин, що 
повʼязані зі здійсненням контролю. Митна справа. 2013. № 6. 
С. 132–139. 

Оскарження дій митних органів при здійсненні контролю 
за ввезенням товарів на митну територію України. Вісник 
Податкової служби України. 2013. № 17, 18. С. 66–68. 

Панфілова О. Є. Особливості митного контролю та 
митного оформлення товарів, щодо яких застосовуються 
захисні заходи. Митна справа. 2013. № 2. С. 48–54.  

Шевчук О. М. Митний контроль лікарських наркотичних 
засобів: монографія; Нац. ун.-т «Юрид. акад. України  
ім. Ярослава Мудрого». Харків: Право, 2013. 232с. 

Шершун А. А. Митні правила в України: підручник. 
Харків: Факт, 2013. 512 с.  

Дубініна А. А., Сорокіна С. В. Митна справа: підручник. 
Київ: Центр учбової літератури. 2010. 320 с. 

 
 

Т е м а  3. Митне оформлення 
 

П л а н 
 
1. Поняття, значення, загальні умови митного 

оформлення. 
2. Декларування товарів і транспортних засобів. Митна 

декларація та її види. Правовий статус декларанта. 
3. Митна брокерська діяльність. 
 
Розкриваючи перше питання, слід навести дефініцію 

поняття “митне оформлення”, розкрити його значення, зʼясу- 
вати порядок (початок і закінчення). Треба звернути увагу на 
обовʼязки митного органу щодо розʼяснення вимог, виконання 
яких забезпечує можливість митного оформлення. 

Відповідь на друге питання передбачає, що студент 
повинен указати, в яких випадках підлягають декларуванню 



12 

товари і транспортні засоби, від чого залежить форма 
декларування, які відомості і коли подаються в митні органи, 
який встановлено загальний порядок декларування товарів та 
інших предметів. 

Висвітлюючи третє питання, доцільно зазначити, хто 
має право надавати послуги з декларування, вказати обовʼязки, 
права та відповідальність митного брокера та агента з митного 
оформлення. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в 

т а   л і т е р а т у р и 
 
Митний кодекс України від 13.03.2012 р. Офіційний 

вісник України. 2012. № 32. Ст. 1175. (із змін. та допов.) 
Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію 

митних процедур (Кіотська Конвенція) від 18.05.1973 р. URL: 
http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_643 

Положення про митні декларації: затв. постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450. Офіційний 
вісник України. 2012. № 40. Ст. 1545.  

Про затвердження переліку пунктів пропуску через 
державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів 
через митний кордон України: постанова Кабінету Міністрів 
України № 435 від 21.05.2012 р. Офіційний вісник України. 2012. 
№ 40. Ст. 1530.  

Про затвердження Порядку заповнення митних 
декларацій для письмового декларування товарів, що 
переміщуються через митний кордон України громадянами для 
особистих, сімейних та інших потреб, не повʼязаних з 
провадженням підприємницької діяльності: наказ Міністерства 
фінансів України від 28.05.2012 р. № 614. Офіційний вісник 
України. 2012. № 52. Ст. 1206.  

Про затвердження Порядку заповнення митних 
декларацій на бланку єдиного адміністративного документа: 
наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2012 р. № 651. 
Офіційний вісник України. 2012. № 64. Ст. 2629. 

Про затвердження Порядку справляння митних 
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платежів при ввезенні на митну територію України товарів 
громадянами: наказ Міністерства фінансів України від 
22.05.2012 р. № 581. Офіційний вісник України. 2012. № 56.  
Ст. 2268.  

Про затвердження Порядку виконання митних фор- 
мальностей при здійсненні митного оформлення товарів із  
застосуванням митної декларації на бланку єдиного 
адміністративного документа: наказ Міністерства фінансів 
України від 30.05.2012 р. № 631. Офіційний вісник України. 
2012. № 64. Ст. 2627. 

Про затвердження форми декларації митної вартості та 
правил її заповнення: наказ Міністерства фінансів України від 
24.05.2012 р. № 599. Офіційний вісник України. 2012. № 52.  
Ст. 2104.  

Про Концепцію інтегрування системоутворюючих 
компонентів технічних та спеціальних засобів митного 
контролю з автоматизованою системою митного оформлення 
Держмитслужби України: наказ Державної митної служби 
України від 28.03.2012 р. № 191 URL: 
http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/index  

Про участь України у Митній конвенції про міжнародне 
перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції 
МДП 1975 р.): Закон України від 15.07.1994. р. Офіційний вісник 
України. 1994. № 33. Ст. 307. 

Дьомін Ю. М. Поняття та місце митного контролю в 
системі функцій Української держави. Право України. 2003. № 8.  
С. 40–44.  

Ківалов С. В. Митна політика України: підручник. 
Одеса: Юрид. літ., 2001. 256 с.  

Коментар до Митного кодексу України / за ред.  
П. В. Пашка, М. М. Каленського. Київ: Юстініан, 2004. 736 с. 

Митна справа: словник-довідник. Харків: Кн. рекламне 
агентство «РА», 2000. 320 с. 

Митний кодекс України: наук.-практ. коментар /  
А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний та ін. Київ: Всеукр. 
асоц. вид. «Правова єдність», 2008. 757с. 

Сандровский К. К. Международное таможенное право: 

http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/index
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учебник. Киев: Тов. «Знання», КОО, 2000. 461 с. 
Сандровский К. К. Таможенное право в Украине: учеб. 

пособие для студ. юрид. вузов и факультетов. Киев: Вентури, 
2000. 208 с. 

Цаліна Д. С. Порядок митного оформлення товарів при 
їх переміщенні через митний кордон України: монографія. 
Харків: Факт, 2010. 176 с. 

Шульга М. Г. Митне право України: навч. посіб. Харків: 
Нац. юрид. акад. України. 2005. 100 с. 

Шульга М. Г. Правовий механізм митного оформлення 
переміщення товарів URL http://nauka.juracademy.kharkov. 
ua/download/el_zbirnik/ 1.2013/Shulga.pdf 

 
 

Т е м а  4. Переміщення та пропуск через митний  
кордон України  товарів, транспортних засобів   

комерційного призначення. Митні режими 
 

П л а н 
  
1. Основні принципи переміщення і пропуску товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України.  
2. Митний режим щодо товарів і транспортних засобів, 

які переміщуються через митний кордон України. 
3. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються (пересилаються) через митний кордон України 
громадянами.  

 
При відповіді на перше питання потрібно визначити 

правові основи переміщення товарів і транспортних засобів 
через митний кордон України, окреслити основні принципи 
переміщення та розкрити їх зміст. Також необхідно зʼясувати 
встановлені чинним законодавством України заборони та 
обмеження щодо переміщення товарів та інших предметів через 
митний кордон України.  

Розкриваючи друге питання, слід мати на увазі, що 
переміщення товарів та інших предметів через митний кордон 
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України відбувається згідно з митними режимами. З огляду на 
це треба визначити їх поняття, зміст та види, передбачені 
чинним митним законодавством, а також охарактеризувати 
основні умови їх застосування. 

Висвітлюючи третє питання, необхідно розглянути 
умови ввезення, вивезення (пересилання) громадянами товарів, 
а також порядок переміщення (пересилання) особистих речей. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в 

т а   л і т е р а т у р и 
 
Митний кодекс України від 13.03.2012 р. Офіційний 

вісник України. 2012. № 32. Ст. 1175. (із змін. та допов.). 
Питання пропуску через державний кордон осіб, 

автомобільних, водних, залізничних та повітряних 
транспортних засобів перевізників товарів, що переміщуються 
ними: постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. 
№ 451. Офіційний вісник України. 2012. № 40. Ст. 1546. 

Про внесення зміни до Інструкції про переміщення 
готівки і банківських металів через митний кордон України: 
постанова Нацбанку України від 25.07.2012 р. № 312. 
Офіційний вісник України. 2012. № 64. Ст. 2625.  

Про затвердження переліку пунктів пропуску через 
державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів 
через митний кордон України: постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.05.2012 р. № 435. Офіційний вісник України. 
2012. № 40. Ст. 1530.  

Про затвердження переліку товарів, вивезення 
(пересилання) яких громадянами за межі митної території 
України не допускається: постанова Кабінету Міністрів 
України від 18.05.2012 р. № 468. Офіційний вісник України. 
2012. № 41. Ст. 1579.  

Про затвердження переліку товарів, на які встановлено 
обмеження щодо переміщення через митний кордон України: 
постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 436. 
Офіційний вісник України. 2012. № 40. Ст. 1531. 

Про затвердження Порядку справляння митних 
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платежів при ввезенні на митну територію України товарів 
громадянами: наказ Міністерства фінансів України від 
22.05.2012 р. № 581. Офіційний вісник України. 2012. № 56.  
Ст. 2268.  

Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну 
територію України лікарських засобів та спеціального дитячого 
харчування: постанова Кабінету Міністрів України від 
23.05.2012 р. № 458. Офіційний вісник України. 2012. № 40.  
Ст. 1552. 

Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну 
територію України харчових продуктів для власного 
споживання: постанова Кабінету Міністрів України від 
21.05.2012 р. № 434. Офіційний вісник України. 2012. № 40.  
Ст. 1529. 

Про переміщення готівки і банківських металів через 
митний кордон України: інструкція, затв. постановою 
Правління Нацбанку України від 27.05.2008 р. № 148. 
Офіційний вісник України. 2008. № 43. Ст. 1430 (із змін. та 
допов.). 
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Т е м а  5. Адміністративна відповідальність 
за порушення митних правил 

 
П л а н 

 
1. Поняття та загальна характеристика порушення мит- 

них правил як одного з видів адміністративних правопорушень. 
Види адміністративних стягнень. 

2. Види порушень митних правил. 
3. Провадження у справах про порушення митних правил. 
 
Розкриваючи зміст першого питання, необхідно 

визначити  поняття «порушення митних правил як один із видів 
адміністративних правопорушень», а також його склад. 
Потрібно розглянути види стягнень, передбачені чинним 
митним законодавством України за порушення митних правил, 
а також надати характеристику окремим їх видам. При цьому 
доцільно звернути увагу на особливості застосування 
конфіскації як виду стягнення за порушення митних правил. 

При висвітленні другого питання повинні бути надані 
класифікація порушень митних правил відповідно до чинного 
законодавства України та характеристика окремих їх видів. 

Розглядаючи останнє питання, необхідно враховувати, 
що провадження у справах про порушення митних правил 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/%20prtup/2011_2/pdf/11smgdmp.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/%20prtup/2011_2/pdf/11smgdmp.pdf
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здійснюється відповідно до положень Митного кодексу 
України, а в частині, що не регулюється ним, – відповідно до 
законодавства України про адміністративні правопорушення. З 
огляду на це слід розкрити наступні аспекти даного питання: 
порядок складання протоколу; порядок застосування заходів 
забезпечення провадження у справі про порушення митних 
правил (адміністративного затримання, опитування осіб, 
витребування документів, проведення митних обстежень, 
вилучення предметів та документів тощо); підвідомчість справ 
про порушення митних правил; місце та строк розгляду справи; 
строки накладення адміністративних стягнень; види постанов 
та їх зміст; порядок оскарження постанови про накладення 
адміністративного стягнення. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в 

т а  л і т е р а т у р и 
 

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. Офіційний 
вісник України. 2012. № 32. Ст. 1175 (із змін. та допов.). 

Про затвердження форм процесуальних документів у 
справах про порушення митних правил: наказ Міністерства 
фінансів України від 31.05.2012 р. № 652. Офіційний вісник 
України. 2012. № 50. С. 2009. 

Про затвердження Типової мирової угоди про 
припинення провадження у справі про порушення митних 
правил: наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 р. 
№ 607. Офіційний вісник України. 2012. № 52. Ст. 2105.  

Про переміщення готівки і банківських металів через 
митний кордон України: інструкція, затв. постановою 
Правління Нацбанку України від 27.05.2008 р. № 148. 
Офіційний вісник України. 2008. № 43. Ст. 1430 (із змін.). 

Кодекс України про адміністративні правопорушення  
URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

Зименко А. В. Митне право: аспекти провадження у 
справах про порушення митних правил: навч. посіб. Харків: 
Право, 2010. 160 с.  

http://zakon4.rada.gov.ua/


19 

Хачатуров Е. Б. Митне оформлення у суднобудівній 
галузі України: теоретико-методологічні засади та адмі- 
ністративно-правове забезпечення: автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук: 12.00.07. Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 
«Україна». Київ: 2017. 45 с. 

Дуженко С. А. Провадження у справах про порушення 
митних правил: монографія / за заг. ред. М. Г. Шульги. Харків: 
Оберіг, 2017. 170 с. 

Науково-практичний коментар Митного кодексу 
України / за заг. ред. Є. В. Додіна Київ: Центр учбової літ.,  
2019 р. 488 с. 

Адміністративне право: підручник. / Ю. П. Битяк (кер. 
авт. кол.), В М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред.  
Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та 
допов. Харків: Право, 2012. 656 с. 

Шульга М. Г. Митне право України: навч. посіб. Харків: 
Нац. юрид. акад. України, 2005. 100 с. 

Адміністративна відповідальність за порушення митних 
правил: навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Ченцова. Київ: Істина. 
2010. 208 с. 

Дмитренко Є. С. Проблемні питання визначення ком- 
петенції та повноважень митних органів у сфері забезпечення 
митної безпеки держави. Митна справа. 2013. № 1. С. 22–30. 
  



20 

З М І С Т 
 

Загальні рекомендації щодо курсових робіт………….…………3 
Т е м а 1. Митна справа і митна політика України  
                 та їх правове забезпечення…………………………….5 
Т е м а 2. Організація здійснення митного контролю…………..7 
Т е м а 3. Митне оформлення…………………………...…....11 
Т е м а 4. Переміщення та пропуск через митний кордон  
                 України товарів, транспортних засобів  
                 комерційного призначення. Митні режими…..........14 
Т е м а 5. Адміністративна відповідальність за порушення  
                 митних правил…………………………………......17 

 
  



21 

Електронне навчальне видання 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«МИТНЕ ПРАВО» 
 

для студентів 
другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня  

галузі знань 08 «Право» 
спеціалізації 081 «Право» 

господарсько-правового факультету  
 
 

 
Укладачі:  БИТЯК Юрій Прокопович, 

ГАРАЩУК Володимир Михайлович, 
ШУЛЬГА Марія Герасимівна, 
ЗИМА Олександр Тарасович, 
СОЛОВЙОВА Ольга Миколаївна, 
ГЕОРГІЄВСЬКИЙ Юрій Валерійович, 
БАЛАКАРЄВА Ірина Миколаївна, 
БЄЛІКОВА Марина Іванівна, 
ШЕВЧУК Олександр Михайлович 
 
 
Відповідальний за випуск В. М. Гаращук 
 
Редактор О. І. Борисенко  
Компʼютерна верстка Л. П. Лавриненко 
 

 


