
Назва дисципліни Організація боротьби з митними правопорушеннями 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і 

курси навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу  

для студентів бакалаврів 3 року навчання, 5 семестру  

освітньої програми «Міжнародна логістика і митна справа». 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Смаглий Ігор Миколайович, викладач кафедри міжнародних 

економічних відносин імені Артура Голікова 

 61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 380;  

тел. 066-601-69-50 

Електронна адреса викладача: smagly.igor1957@gmail.com 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни 

Засвоєння кредитів з навчальних дисциплін «Основи митної 

справи», «Порівняльне адміністративне право», «Технічні 

засоби митного контролю». 

Опис 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. 

Очікувані результати навчання: набуття знань щодо сутності 

правоохоронної діяльності митних органів під здійснення 

митного контролю та митного оформлення, вміння вільно 

орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, які 

регламентують відносини у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності, проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти 

при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, прогнозувати 

наслідки їх здійснення, користуватись сучасною науковою і 

спеціальною літературою, електронними юридичними базами 

даних, іншими інформаційними джерелами. 

Набуття здатності обґрунтовувати доцільність застосування 

правових, економічних та господарських методів здійснення 

зовнішньоекономічних операцій, діагностики їх стану у 

міждисциплінарному поєднанні із економічними та 

політичними, юридичними науками, а також реалізації своїх 

прав і обов’язків як члена суспільства, усвідомлення цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в Україні. 

Теми аудиторних (практичних) 

занять та самостійної  роботи:  

 

Тема 1. Поняття та сутність адміністративної  

відповідальності. 

-Поняття та ознаки адміністративної відповідальності як різновиду 

юридичної відповідальності. 



- Підстави адміністративної відповідальності. 

- Особливості адміністративної відповідальності. 

- Матеріальні та процесуальні норми адміністративної 

відповідальності. 

- Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів 

юридичної відповідальності.  

- Обставини, що звільняють від адміністративної відповідальності та 

виключають її. 

Тема 2. Поняття та склад адміністративного правопорушення. 

-Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. 

-Юридичний склад адміністративного правопорушення та його 

види. 

-Елементи складу адміністративного правопорушення. 

Тема 3. Адміністративні стягнення. 

-Поняття, система та класифікація адміністративних стягнень. 

-Характеристика адміністративних стягнень. 

-Загальні правила накладання адміністративних стягнень. 

Тема 4.  Порушення митних правил як підстава 

адміністративної відповідальності. 

-Поняття та види відповідальності в митному праві. 

-Порушення митних правил як вид адміністративного порушення, 

його юридичний склад. 

-Особливості відповідальності за деякі види порушень митних 

правил. 

-Поняття та ознаки порушення митних правил. 

-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. 

-Загальні положення про переміщення товарів та транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України. 

-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. 

-Поняття та способи переміщення товарів, транспортних засобів та 

інших предметів через митний кордон України. 

-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. 



-Загальні положення про митний контроль та митне оформлення. 

-Юридичний склад порушень митних правил, що посягають на 

встановлений порядок здійснення митного контролю та митного 

оформлення. Відповідальність за їх вчинення. 

-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. 

- Юридичний склад порушень митних правил, що посягають на 

встановлений порядок здійснення операцій з товарами, що 

перебувають під митним контролем. 

-Юридичний склад порушень митних правил, що посягають на 

встановлений порядок  оподаткування та надання митних пільг. 

Тема 8.  Загальна характеристика  провадження у справах про 

порушення митних правил. 

-Поняття провадження у справах про порушення митних правил. 

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

-Стадії провадження у справах про порушення митних правил. 

-Процесуальний статус осіб, які беруть участь у провадженні в 

справах про порушення митних правил. 

-Принципи провадження в справах про порушення митних правил. 

-Витрати у справі про порушення митних правил та їх 

відшкодування. 

-Компроміс у справі про порушення митних правил. 

Тема 9.   Процесуальні дії у справах про порушення митних 

правил і порядок їх проведення. 

-Адміністративне затримання як захід забезпечення провадження у 

справах про  порушення митних правил. 

-Поняття та види процесуальних дій у справах про порушення 

митних правил.  

-Протокол про порушення митних правил. 

-Опитування осіб, які притягаються до адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил, свідків, інших осіб. 

-Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів та документів 

на них. 

-Порядок проведення процесуальних дій у справах про порушення 

митних правил. 

Тема 10.  Розгляд справи про порушення митних правил. 

-Поняття, завдання та значення розгляду справи про порушення 

митних правил. 

-Розгляд справи про ПМП як основна стадія провадження в справах 

про порушення митних правил. Порядок розгляду справи про 

порушення митних правил. 



-Порядок винесення та суть постанови у справах про порушення 

митних правил. 

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

-Відносність та допустимість доказів. 

-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. 

-Загальний порядок оскарження постанов у справах про порушення 

митних правил. 

-Порядок оскарження постанови митниці про накладення 

адміністративного стягнення за порушення митних правил у 

позасудовому порядку. 

- Порядок оскарження постанови судді про накладення 

адміністративного стягнення за порушення митних правил.  

-Порядок виконання постанови митниці про винесення 

попередження. 

-Порядок виконання постанови митниці про накладення штрафу. 

-Виконання постанови суду (судді) про накладення 

адміністративних стягнень за порушення митних правил. 

Підготовка до індивідуального завдання - контрольної роботи. 

Методи контролю результатів 

навчання  

1.Усне опитування та тестування протягом семестру 

(здійснюється під час проведення практичних занять).  

2.Перевірка  контрольної роботи.  

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. 

 Підсумковий контроль - екзамен. 

 Мова викладання – українська. 

 


