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ВСТУП  

 

Програма навчальної дисципліни «Організація боротьби з митними правопорушеннями» 

складена відповідно до програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні 

відносини» освітньої програми «Міжнародна логістика і митна справа». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Організація боротьби з митними 

правопорушеннями» є опанування студентами основних понять інституту адміністративної 

відповідальності, вивчення методів та принципів провадження у справах про порушення 

митного законодавства, заходів адміністративного примусу, що застосовуються митними 

органами, процесуального статусу учасників провадження у справах про порушення митних 

правил. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування: 

- загальних компетентностей: 

ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим. 

ЗК4. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземними мовами. 

ЗК7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним. 

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК11. Здатність працювати в команді. 

ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

- фахових компетентностей: 

ФК1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового 

господарства, особливості реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції. 

ФК2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і 

методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, 

застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних 

відносин. 

ФК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи 

регулювання міжнародної торгівлі. 

ФК9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та 

світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками. 

ФК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали 

при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин. 

ФК13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних 

економічних відносинах. 
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ФК14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням 

фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними 

мовами. 

ФК16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно 

використовувати їх в практичній діяльності. 

ФК17. Здатність розробки програм щодо участі України в міжнародно-правовому 

співробітництві та регулювання митної справи в рамках інтеграційних об'єднань світу з точки 

зору перетину кордонів на налагодження логістичного середовища всесвіту. 

 

1.3. Кількість кредитів - 4. 

1.4. Загальна кфлькфсть годин - 120 

 

1.6. Заплановані результати навчання: 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти наступних 

програмних результати навчання:  

 

ПРН1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи 

необхідність навчання впродовж усього життя, у тому числі в сфері міжнародної логістики та 

митної справи, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін. 

ПРН2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і 

письмово, фахово використовувати економічну термінологію. 

ПРН3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети 

загального і спеціального призначення. 

ПРН5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників 

інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, 

толерантності та поваги до них. 

ПРН6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність 

колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням 

вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу. 

ПРН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 

теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій у міжнародної логістики та митної справи. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни: 

За вибором 

Форма навчання Денна 

Рік підготовки 3-й 

Семестр 5-й 

Лекції 32 години 

Практичні, семінарські заняття 32 години 

Самостійна робота, в т.ч. індивідуальне 

завдання - контрольна робота 

56 годин 
10 годин 
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ПРН13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 

перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 

сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі. 

ПРН16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та 

світового господарства, у тому числі, міжнародної логістики та митної справи, у 

міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками. 

ПРН17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, 

обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 

вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. 

ПРН19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин, у тому числі, міжнародної логістики та митної справи. 

ПРН20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти 

міжнародних економічних відносин, у тому числі в сфері міжнародної логістики та митної 

справи. 

ПРН23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки 

професійної компетентності на високому рівні. 

 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

Розділ 1.   Загальні засади адміністративної відповідальності за порушення митних правил 

 

 

Тема 1. Поняття та сутність адміністративної  відповідальності. 

 

1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності як різновиду юридичної  

            відповідальності. 

2. Підстави адміністративної відповідальності. 

3. Особливості адміністративної відповідальності. 

4. Матеріальні та процесуальні норми адміністративної відповідальності. 

5. Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної  

            відповідальності.  

6. Обставини, що звільняють від адміністративної відповідальності та виключають її. 

 

 

 

Тема 2.  Поняття та склад адміністративного правопорушення . 

 

1. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. 

2. Юридичний склад адміністративного правопорушення та його види. 

3. Елементи складу адміністративного правопорушення. 

 

 

 

Тема 3. Адміністративні стягнення. 

 

1. Поняття, система та класифікація адміністративних стягнень. 

2. Характеристика адміністративних стягнень. 

3. Загальні правила накладання адміністративних стягнень. 
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Тема 4.  Порушення митних правил як підстава адміністративної відповідальності. 

 

 

1. Поняття та види відповідальності в митному праві. 

2. Порушення митних правил як вид адміністративного порушення, його юридичний  

           склад. 

3. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил. 

4. Поняття та ознаки порушення митних правил. 

5. Види та загальна характеристика порушень митних правил. 

 

 

Тема 5. Порушення митних правил, що посягають на встановлений порядок переміщення 

товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. 

 

 

1. Загальні положення про переміщення товарів та транспортних засобів комерційного  

           призначення через митний кордон України. 

2. Юридичний склад порушень митних правил, що посягають на встановлений порядок  

           переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний   

           кордон України та відповідальність за їх вчинення. 

3. Поняття та способи переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів     

           через митний кордон України. 

4. Характеристика складів порушень 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. 

 

 

1. Загальні положення про митний контроль та митне оформлення 

2. Юридичний склад порушень митних правил, що посягають на встановлений порядок  

           здійснення митного контролю та митного оформлення. Відповідальність за їх    

           вчинення. 

3. Характеристика складів порушень митних правил, що посягають на встановлений    

           порядок здійснення митного контролю та митного оформлення. 

 

 

Тема 7. Порушення митних правил,  що посягають на порядок здійснення операцій з товарами, 

що перебувають під митним контролем, порядок оподаткування та надання митних пільг. 

 

 

1.        Юридичний склад порушень митних правил, що посягають на встановлений порядок  

           здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем. 

2.        Юридичний склад порушень митних правил, що посягають на встановлений порядок   

           оподаткування та надання митних пільг (ст. 481, 484, 485). 
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Розділ 2.    Провадження у справах про порушення митних правил. 

 

Тема 8.  Загальна характеристика  провадження у справах про порушення митних правил. 

 

1. Поняття провадження у справах про порушення митних правил. 

2. Система суб’єктів провадження у справах про порушення митних. 

3. Стадії провадження у справах про порушення митних правил. 

4. Процесуальний статус осіб, які беруть участь у провадженні в справах про порушення  

           митних правил. 

5. Принципи провадження в справах про порушення митних правил. 

6. Витрати у справі про порушення митних правил та їх відшкодування. 

7. Компроміс у справі про порушення митних правил. 

 

 

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

 

1. Адміністративне затримання як захід забезпечення провадження у справах про   

           порушення митних правил. 

2. Поняття та види процесуальних дій у справах про порушення митних правил.  

3.        Протокол про порушення митних правил. 

4. Опитування осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за порушення  

           митних правил, свідків, інших осіб. 

5. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів та документів на них. 

6. Порядок проведення процесуальних дій у справах про порушення митних правил: 

            - витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення   

              митних правил, або належним чином завірених їх копій чи витягів з них; 

            - проведення митних обстежень; 

            - пред’явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання;  

            - призначення експертизи, отримання проб та зразків для проведення експертизи. 

 

 

Тема 10.  Розгляд справи про порушення митних правил. 

 

1. Поняття, завдання та значення розгляду справи про порушення митних правил. 

2. Розгляд справи про ПМП як основна стадія провадження в справах про порушення   

           митних правил. Порядок розгляду справи про порушення митних правил. 

3. Порядок винесення та суть постанови у справах про порушення митних правил. 

4. Поняття та види доказів у справі про порушення митних правил. 

5. Відносність та допустимість доказів. 

6. Особливості розгляду судом справ про порушення митних правил.  

 

 

Тема 11.  Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Виконання постанов 

у справах про порушення митних правил. 

 

1. Загальний порядок оскарження постанов у справах про порушення митних правил. 

2. Порядок оскарження постанови митниці про накладення адміністративного стягнення за  

           порушення митних правил у позасудовому порядку. 

3.        Порядок оскарження постанови судді про накладення адміністративного стягнення за   

           порушення митних правил. Ст.294 КУпАП 

4. Порядок виконання постанови митниці про винесення попередження. 

5. Порядок виконання постанови митниці про накладення штрафу. 

6. Виконання постанови суду (судді) про накладення адміністративних стягнень за   

           порушення митних правил. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Теми лекцій Кількість годин 

 

Усього 

у тому числі 
Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

 

Розділ 1.   Загальні засади адміністративної відповідальності за порушення митних правил 

 

Тема 1. Поняття та сутність адміністративної  

відповідальності. 

7 2 2 3 

Тема 2. Поняття та склад адміністративного 

правопорушення (проступку). 

7 2 2 3 

Тема 3. Адміністративні стягнення. 6 2 2 2 

Тема 4. Порушення митних правил як підстава 

адміністративної відповідальності. 

7 2 2 3 

Тема 5. Порушення митних правил, що посягають на 

встановлений порядок переміщення товарів і 

транспортних засобів комерційного призначення через 

митний кордон України. 

9 2 2 5 

Тема 6. Порушення митних правил, що посягають на 

встановлений порядок здійснення митного контролю 

та оформлення. 

9 2 2 5 

Тема 7. Порушення митних правил,  що посягають на 

порядок здійснення операцій з товарами, що 

перебувають під митним контролем, порядок 

оподаткування та надання митних пільг. 

9 2 2 5 

 

Разом за розділом 1 

 

 

54 

 

14 

 

14 

 

26 

 

Розділ 2.    Провадження у справах про порушення митних правил  

 

Тема 8. Загальна характеристика  провадження у 

справах про порушення митних правил 

13 4 4 5 

Тема 9. Процесуальні дії у справах про порушення 

митних правил і порядок їх проведення 

17 6 6 5 

Тема 10. Розгляд справи про порушення митних 

правил 

13 4 4 5 

Тема 11. Оскарження постанов у справах про 

порушення митних правил. Виконання постанов у 

справах про порушення митних правил 

13 4 4 5 

Індивідуальне завдання – контрольна робота 10   10 

 

Разом за розділом 2 

 

 

66 

 

18 

 

18 

 

30 

 

Усього годин  

 

 

120 

 

32 

 

32 

 

56 
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4. Теми практичних занять 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин  

1  Тема 1. Поняття та сутність адміністративної  відповідальності 2 

2 Тема 2. Поняття та склад адміністративного правопорушення 

(проступку) 

2 

3 Тема 3. Адміністративні стягнення. 2 

4 Тема 4. Порушення митних правил як підстава адміністративної 

відповідальності. 

2 

5 Тема 5. Порушення митних правил, що посягають на встановлений 

порядок переміщення товарів і транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України. 

2 

6 Тема 6. Порушення митних правил, що посягають на встановлений 

порядок здійснення митного контролю та оформлення. 

2 

7 Тема 7. Порушення митних правил, що посягають на встановле-

ний порядок здійснення операцій з товарами, що перебувають під 

митним контролем, порядок оподаткування та надання митних 

пільг. 

2 

8 Тема 8. Загальна характеристика провадження у справах про 

порушення митних правил. 

4 

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

і порядок їх проведення. 

6 

10 Тема 10. Розгляд справи про порушення митних правил. 4 

11 Тема 11. Оскарження постанов у справах про порушення митних 

правил. Виконання постанов у справах про порушення митних 

правил. 

4 

 Разом 32 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин (денна) 

1 Тема 1. Усвідомлення поняття та сутності адміністративної  відпо-

відальності. 

3 

2 Тема 2.  Засвоєння поняття та складу адміністративного правопо-

рушення (проступку). 

3 

3 Тема 3. Засвоєння  видів адміністративних стягнень, їх поділу на 

основні та додаткові, диференціацію за ступенем суворості. 

2 

4 Тема 4. Опанування навичками кваліфікації дій порушників 

митних правил. 

3 

5 Тема 5.  Ознайомлення зі складом порушень митних правил, що 

посягають на встановлений порядок переміщення товарів і 

транспортних засобів комерційного призначення через митний 

кордон України та санкціями, що передбачені за їх скоєння. 

5 

6 Тема 6.   Ознайомлення зі складом порушень митних правил, що 

посягають на встановлений порядок здійснення митного контролю 

та оформлення та санкціями, що передбачені за їх скоення. 

5 

7 Тема 7.   Ознайомлення зі складом порушень митних правил,  що 

посягають на встановлений порядок здійснення операцій з 

товарами, які перебувають під митним контролем та на порядок 

оподаткування і надання митних пільг. 

5 



 10 
8 Тема 8. Засвоєння базових алгоритмів провадження у справах про 

порушення митних правил 

5 

9 Тема 9. Набуття навичок участі в процесуальних діях у справах 

про порушення митних правил, формування уяви про порядок та 

умови їх проведення.  

5 

10 Тема 10. Формування уяви стосовно порядку розгляду справи про 

порушення митних правил, його правові наслідки. 

5 

11 Тема 11. Опанування базовими алгоритмами виконання постанов 

по справах про порушення митних правил та їх оскарження. 

5 

 Індивідуальне завдання - контрольна робота 10 

 Разом 56 

 

 

6. Індивідуальне завдання – контрольна робота 

 

Індивідуальне завдання виконується з метою поглибленого вивчення конкретної теми. 

Види робіт, які виконуються здобувачем вищої освіти в якості індивідуального завдання  

визначаються викладачем за таким переліком: 

- перевірка повноти засвоєння студентом навчального матеріалу; 

- вміння систематизувати, зіставляти, узагальнювати отриману інформацію; 

- вміння користуватись першоджерелами та нормативною базою. 

 

Теми контрольної роботи: 

 

1. Поняття та ознаки, принципи та особливості адміністративної відповідальності. Функції  

та завдання адміністративної відповідальності. Матеріальні та процесуальні норми 

адміністративної відповідальності. Обставини, що звільняють від або виключають 

адміністративну відповідальність. Відмінність адміністративної відповідальності від 

інших видів юридичної відповідальності. 

2. Поняття і ознаки адміністративного правопорушення та його види. Об’єкт 

адміністративного правопорушення. Об’єктивна сторона адміністративного 

правопорушення.  Суб’єкт та суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення. 

3. Поняття, система та класифікація порушення митних правил. Юридичний склад 

порушень митних правил. Об’єкт та об’єктивна сторона порушень митних правил та їх 

характеристика. Суб’єкт та суб’єктивна сторона порушень митних правил. 

4. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил, як галузевий вид 

адміністративної відповідальності. Система адміністративних стягнень, що 

застосовуються за порушення митних правил. Основні і додаткові адміністративні 

стягнення. Загальні правила накладення стягнення за порушення митних правил. 

Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох порушень митних правил. 

Строки накладення адміністративних стягнень. 

5. Поняття та значення провадження в справах про порушення митних правил. Завдання 

провадження та його стадії. Підстави для порушення справи про порушення митних 

правил. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил.  

6. Посадові особи, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил. 

Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою контролюючого 

органу провадження у справі про порушення митних правил. Особи, які беруть участь у 

провадженні в справах про порушення митних правил. Витрати у справі про порушення 

митних правил, відшкодування витрат у справі про порушення митних правил. 
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7. Особливості провадження в справах про порушення митних правил, що відрізняють 

його від інших видів адміністративних проваджень. Компроміс у справі про порушення 

митних правил.  

8. Поняття, види та мета проведення процесуальних дій у справах про порушення митних 

правил.  

9. Протокол про порушення митних правил. Посадові особи, уповноважені складати 

протокол про порушення митних правил. Опитування осіб, які притягуються до 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідків, інших осіб.  

10. Поняття, завдання та значення розгляду справи про порушення митних правил.  Порядок 

розгляду справи про порушення митних правил. Місце та строки розгляду справи. 

Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про порушення митних 

правил. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил. 

Повноваження посадових осіб митного органу щодо розгляду справ про порушення 

митних правил. Особливості розгляду судом справ про порушення митних правил.  

 

11. Винесення постанови у справах про порушення митних правил. Присутність під час 

розгляду справи особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за 

порушення митних правил, або її представника. Форма і зміст постанови по справі про 

порушення митних правил. Види постанов у справі про порушення митних правил. 

Оскарження постанов у справах про порушення митних правил та його суб’єкти. 

Підстави для скасування або зміни постанови про накладення стягнення за порушення 

митних правил.  

 

12. Мета, підстави та порядок застосування адміністративного затримання. Посадові особи, 

вповноважені приймати рішення про його застосування. Строки та облік часу 

затримання. Можливість застосування примусових заходів під час адміністративного 

затримання. Процесуальні формальності, що мають бути дотримані під час 

адміністративного затримання.  

 

13. Експертиза та висновок експерта. Одержання проб та зразків для проведення 

експертизи. Процесуальні формальності, що мають бути дотримані під час виконання 

таких дій. 

 

14. Витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних 

правил. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів, мета та 

підстави для його застосування. Оскарження тимчасового вилучення товарів, 

транспортних засобів.  

 

15. Диференціація порушень митних правил за об’єктами посягання. 
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7. Методи навчання 

 

Навчальні лекція з метою формування у студентів загального уявлення про інститут 

адміністративної відповідальності, основні завдання та принципи провадження у справах про 

порушення митних правил, правопорушеннями в митному законодавстві, заходи 

адміністративного примусу, що застосовуються митними органами, процесуального статусу 

учасників провадження у справах про порушення митних правил. 

Практичні заняття з метою перевірки рівня набутих знань, в тому числі усне опитування, 

письмове тестування, перевірка конспектів лекцій, навчальні дискусії по запропонованим 

темам, обговорення та аналіз конкретних практичних ситуацій, змодельованих відповідно до 

конкретних навчальних тем. 

Індивідуальне завдання - контрольна робота. 

Самостійна робота студентів з лекційним матеріалом та першоджерелами. 

 
 

8. Методи контролю 

1.Усне опитування та тестування протягом семестру (здійснюється під час проведення 

практичних занять).  

2.Перевірка  контрольної роботи.  

Для допуску до екзамену студент повинен набрати за результатами поточного контролю не 

менше 30 балів.    

Позитивна оцінка поточної успішності є підставою допуску до підсумкової форми 

семестрового контролю – екзамену. Підсумковий контроль проводиться в письмовій формі. 

Протягом семестру студент може набрати 60 балів, в тому числі: 

-при здійсненні поточного контролю (тестування, опитування, активна участь в дискусіях) під 

час практичних занять – до 40 балів; 

-виконання індивідуального завдання (контрольної роботи) – до 20 балів.  

Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних завдань – 40 (два теоретичних 

питання, кожне з яких може бути оцінене до 20 балів). Час виконання – до 80 хвилин. 

За бажанням студент має можливість обрати тестову форму екзаменаційного білета (білет 

містить 20 тестових завдань, студент  одержує 2 бали за кожну вірну відповідь). 

 

УВАГА!У разі використання заборонених джерел на екзамені студент на вимогу викладача 

залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

У разі настання/подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження 

жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною відвідування ЗВО) 

здобувачам вищої освіти денної форми навчання надається можливість скласти екзамен в 

тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за кожну вірну 

відповідь) дистанційно на платформі Zoom, режим доступу:   

https://us04web.zoom.us/j/2738306349?pwd=eW1SRTZJWjYzYWl0RDBOcG5PbUNtdz09 

 

 

 



 13 
9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, контрольна робота Екзамен Сума 

Розділи 1-2, теми 1-11 Контрольна 

робота 

Разом 

40 балів, 
(під час проведення в ході  практичних 

занять письмового тестування, усного 

опитування, участі в дискусіях, аналізі 

конкретних практичних ситуацій) 

20 балів 60 балів 40 балів 100 

балів 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 

«Відмінно» – відповідь правильна, обґрунтована, осмислена. Характеризує наявність 

концептуальних знань, високого ступеню володіння питанням, уміння логічно й зрозуміло 

інтерпретувати інформацію, застосовувати знання в практичній діяльності. 

 

«Добре» - відповідь правильна, але має несуттєві неточності та обґрунтованння. Характеризує 

наявність доброго ступеню володіння питанням, уміння застосовувати знання в практичній 

діяльності з негрубими помилками. 

 

«Задовільно» - відповідь фрагментарна, містить певні помилки і неточності, недостатньо 

обґрунтована та осмислена, демонструє нечіткі уявлення студента про об'єкт вивчення. 

 

«Незадовільно» - відповідь демонструє  відсутність у студента елементарного уявлення  про 

об'єкт вивчення. 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали оцінювання 

 

90 – 100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно 
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 10. Рекомендована література 

10.1 Базова:  

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 

2. Кодекс  України  про  адміністративні  правопорушення (в редакції станом на 

13.08.2020), введений  в  дію  Постановою  Верховної  Ради  Української  РСР  від 07.12.1984  //  

Відомості  Верховної  Ради  Української  РСР.  —  1984. — додаток до № 51. — Ст. 1122. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України: закон України від 6 липня 2005 

р., № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35 (№ 35—36, 37). — Ст. 

446.  

4. Науково-практичний коментар Митного кодексу  України  (станом на 11 липня 

2014р)/ А.І Суббот, Т.О. Мацелик, В.М. Вишновецький ./ - К.: «Центр учбової літератури», 

2014. -664с.  

5.  Науково-практичний коментар Митного кодексу України: станом на 11 липня 2014 

р./ авт. кол. А.І. Суббот, Т.О. Мацелик, В.М. Вишновецький. - Київ: ЦУЛ, 2014. - 664 с.  

6. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2012. - № 44-45, № 46-47, № 48. - ст.552 (із змінами, в редакції 

станом на 01.01.2021 р.) 

7. Сєрих О. В. Деліктологія порушень митних правил : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.07 / О. В. Сєрих; кер. роботи Є. В. Додін; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". 

– Одеса, 2007. – 17 с. 

 

10.2 Допоміжна:: 

1. Сидоренко, В. В. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил 

[Текст] / В. В. Сидоренко, К. І. Садікова // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету : Серія: Право / гол. Ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 

2014 – Вип. 24. Т. 3. – С. 114–118.  

2. Бурбика, М.М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду у справах про 

порушення митних правил [Текст] : монографія / М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік, О.І. Чернобай. - 

Суми:, 2016. - 149 с.  

3. Додін Є.В.  Місце відповідальності за порушення митних правил у структурі 

юридичної відповідальності [Текст]/Є.В. Додін//Науковий вісник «Актуальні аспекти митного 

права та митної політики»:Митна справа,2013-№4  

4.  Митний брокер. – 2013. – № 4 (191). – С. 9. 

5.  Курс адміністративного права України: підручн. / В. К. Колпаков, О. В. 

Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.]. – 2 – ге вид., перероб і допов. – К: Юрінком 

Інтер, 2013. – 872 с. 

6. Битяк Ю.П. Адміністративне право України: підручник ; за заг. ред. Ю.П. Битяка, 

В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – 2-ге вид., переобл. та допов. – Х.: Право, 2013. – 656 с. 

  

10.3 Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. Митний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/go/4495-17//Верховна Рада України; (в 

редакції станом на 19.06.2020); 

2. Податковий кодекс України в редакції від 02.12.2010 № 2755-vi (в редакції 

     станом на 14.08.2020) 
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11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через пандемію): 

 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за змішаною 

формою навчання, а саме: 

– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom проводяться всі лекційні  

та частина практичних занять; 

– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться 10% практичних та 

семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен в 

тестовій формі дистанційно на платформі ZOOM, режим доступу: 

https://us04web.zoom.us/j/2738306349?pwd=eW1SRTZJWjYzYWl0RDBOcG5PbUNtdz09 
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