
 

Назва дисципліни   «Організація боротьби з митними порушеннями»   

Інформація про 

факультети  

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю дисципліну  

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу для студентів 

бакалаврів 3 року навчання, спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини», освітньої програми «Міжнародна логістика і митна 

справа».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання  

Викладач Смаглий Ігор Миколайович (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6,   каб. 380;  тел. (057) 707 51 60).   

Попередні умови для 

вивчення дисципліни  

Вивчення дисципліни передбачає надбання знань з цивільного, 

господарського, торговельного, митного, кримінального та 

кримінально-процесуального права.  

Опис  

Мета дисципліни: опанування основними поняттями інститутів 

кримінальної та адміністративної відповідаль-ності, вивчення 

головних завдань і принципів провадження у справах про 

порушення митних правил та двзнання по кримінальних справах 

про контрабанду, правопорушень в сфері митного законодавства, 

заходів адміністративного примусу, що застосовуються митними 

органами, процесуального статусу учасників провадження у 

справах про порушення митних правил та у кримінальних справах 

про контрабанду. 

 Очікувані результати навчання: у результаті вивчення 

навчальної дисципліни слухачі мають опанувати знаннями про:   

- визначення адміністративно-правових засад кваліфікації 

порушень митних правил; 

-нормативно-правове забезпечення провадження у 

адміністративних (кримінальних) справах за фактами порушення 

митних правил; 

- заходи щодо попередження, припинення й запобігання 

порушенням митних правил; 

- складання процесуальних документів під час провадження у 

адміністративних (кримінальних) справах за фактами порушення 

митних правил. 

Теми лекційних занять: 

Тема 1. Поняття та сутність адміністративної  відповідальності. 

Тема 2. Поняття, склад адміністративного правопорушення 

(проступку) та їх відмінність від злочину.  

Тема 3. Адміністративні стягнення. 

Тема 4. Порушення митних правил як підстава адміністративної 

відповідальності. 

Тема 5. Порушення митних правил, що посягають на  становлений 



порядок переміщення товарів і транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України. 

Тема 6. Порушення митних правил, що посягають на встановлений 

порядок здійснення митного контролю та оформлення. 

Тема 7. Порушення митних правил,  що посягають на встановлений 

порядок здійснення операцій з товарами, що перебувають під 

митним контролем, порядок оподаткування та надання митних 

пільг. 

Тема 8. Загальна характеристика провадження у адміністративних 

справах про порушення митних правил  та кримінальних справах 

про контрабанду. 

Тема 9. Процесуальні дії у справах про порушення митних правил і 

порядок їх проведення. 

Тема 10.  Розгляд справи про порушення митних правил 

Тема 11. Оскарження постанов у справах про порушення митних 

правил. 

Тема 12. Виконання постанов у справах про порушення митних 

правил.  

Теми семінарських (практичних) занять: 

Тема 1. Поняття та сутність адміністративної  та кримінальної 

відповідальності. 

Тема 2. Поняття та склад адміністративного правопорушення 

(проступку). Поняття та склад злочину. 

Тема 3. Адміністративні стягнення. 

Тема 4. Порушення митних правил як підстава адміністративної 

відповідальності. 

Тема 5. Порушення митних правил, що посягають на встановлений 

порядок переміщення товарів і транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України. 

Тема 6. Порушення митних правил, що посягають на встановлений 

порядок здійснення митного контролю та оформлення. 

Тема 7. Порушення митних правил,  що посягають на встановлений 

порядок здійснення операцій з товарами, що перебувають під 

митним контролем, порядок оподаткування та надання митних 

пільг. 

Тема 8. Загальна характеристика провадження у справах про 

порушення митних правил. 

Тема 9. Процесуальні дії у справах про порушення митних правил і 

порядок їх проведення. 

Тема 10. Розгляд справи про порушення митних правил. 

Методи контролю результатів навчання: поточний 

контроль у формі опитування, підсумкового контролю у формі 

заліку.    

Мова викладанн: українська  

 


