
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, напряму підготовки 
«Міжнародна логістика і митна справа». 

Контактні дані розробників 
робочої програми 
навчальної дисципліни,  
науково-педагогічних 
працівників, залучених до 
викладання 

Ст.викл. Дмітрієв Володимир Миколайович 
(61022, Харків, майдан Свободи, 6,   каб. 380;  
тел. (057) 707 51 60).  

Попередні умови для 
вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з 
цивільного права, господарського права, торговельного 
права, митного регулювання. 

Опис 

Мета дисципліни: формування знань з митного 
законодавства, кримінального, кримінально-процесуального, 
адміністративного права, криміналістики, тактичних при- 
йомів та методичних рекомендацій у розслідуванні 
контрабанди та правопорушень митних правил. 

 Очікувані результати навчання: у результаті 
вивчення навчальної дисципліни слухачі будуть знати/вміти 
про:  встановлення сутності та видів контрабанди і порушень 
митних правил; визначення порядку розслідування справ з 
контрабанди і порушень митних правил; вивчення видів 
відповідальності за контрабанду та порушення митних 
правил; встановлення порядку притягнення до 
відповідальності порушників митних правил; вивчення 
методів боротьби з контрабандою та порушеннями митних 
правил.  

 Теми лекційних занять: 
Тема 1. Класифікація митних порушень. 
Тема 2. Види митного контролю та їх взаємозв’язок з 
порушеннями митних правил. 
Тема 3. Адміністративна відповідальність за порушення 
митних правил. 
Тема 4. Уголовна відповідальність за порушення митних 
правил та контрабанди. 
Тема 5. Матеріальна відповідальність та конфіскат 
предметів, відносно яких були порушення митних правил. 
Тема 6. Діяльність митних органів щодо попередження 
вчинення порушення митних правил та боротьби з 
контрабандою. 



Тема 7. Порядок судового розгляду адміністративних та 
кримінальних справ відносно порушень митних правил та 
контрабанди товарів та транспортних засобів 
Тема 8. Правове регулювання діяльності митних органів 
щодо попередження порушень митних правил та 
контрабанди. 
Теми семінарських (практичних) занять:  

Порядок притягання до адміністративної 
відповідальності. Порушення митних правил: поняття та 
сутність. Порядок заповне- ння протоколу про порушення 
митних правил. Виконання постанов митного органу 
України про накладення адміністративного стягнення. 
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів. Контрольовані поставки наркотичних засобів, 
психотропних речовин. Докази і свідки в кримінальній 
справі про контрабанду. Особливості порушення митним 
органом кримінальних справ про контрабанду. Дізнання у 
справах про контрабанду. Порядок притягання до адмі- 
ністративної відповідальності. 

Методи контролю результатів навчання: поточний 
контроль у формі опитування, підсумкового контролю у 
формі заліку.   

Мова викладанн: українська 
 


