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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова
Семестр 2
Кількість кредитів  4
Загальна кількість годин 120
Кількість модулів 1
Лекції, годин 15
Практичні/ семінарські, годин 
Лабораторні, годин 30
Самостійна робота, годин 75
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 3
самостійної роботи студента 4
Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

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

Завдання - 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.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика порушень митних правил
Тема 1. Порушення митних правил як
вид адміністративного правопорушення 14 2 2 10

Тема 2. Відповідальність за порушення
митних правил 13 2 2 9

Тема 3. Провадження справ про пору-
шення митних правил 13 2 4 7

Разом за змістовим модулем 1 40 6 8 26

Контрабанда: сутність та економічні наслідки явища
Тема 4. Поняття контрабанди та її
суспільна небезпечність 20 2 5 13

Тема 5. Відповідальність за контрабанду.
Провадження справ про контрабанду 
товарів

20 2 5 13

Разом за змістовим модулем 2 40 4 10 26

Змістовий модуль 3. Профілактично-попереджувальна робота щодо боротьби з контрабандою та 
порушенням митних правил

Тема 6. Митна варта 20 2 6 12
Тема 7. Оперативні відділи по боротьбі з 
контрабандою та порушеннями митних 
правил в системі митних органів

20 3 6 11

Разом за змістовим модулем 3 40 5 12 23
Усього годин 120 15 30 75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Лабораторне заняття. 
Порядок притягання до адміністративної  відповідальності 2

2
Лабораторне заняття. 
Порушення митних правил: поняття та сутність. Порядок заповне-
ння протоколу про порушення митних правил

2

3
Лабораторне заняття. 
Виконання постанов митного органу України про накладення адмі-
ністративного стягнення

4

4
Лабораторне заняття. 
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх анало-
гів та прекурсорів

5

5
Лабораторне заняття. 
Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів

5

6
Лабораторне заняття. 
Докази і свідки в кримінальній справі про контрабанду. 
Особливості порушення митним органом кримінальних справ про 
контрабанду 

6

7
Лабораторне заняття. 
Дізнання у справах про контрабанду. Порядок притягання до адмі-
ністративної  відповідальності

6

5. Індивідуальні завдання



1 Огляд періодичної і монографічної спеціально-наукової літератури.
2  Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3 Добір результатів досліджень щодо методів боротьби з контрабандою
4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика порушень митних правил

Лабораторне 
заняття  
Тема 1. 

Порушення 
митних правил та 
відповідальність за 
такі порушення 

 

10

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: порушення митних правил та відповідальність 
за такі порушення. Поняття адміністративного 
правопорушення 
Поняття порушення митних правил. Види, склад пору-
шень митних правил і відповідальність за їх скоєння 
Джерело [3-5]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

 
Лабораторне 

заняття  
Тема 2. 

Відповідальність 
за порушення 
митних правил 

9

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: види відповідальності за порушення митних 
правил. Провадження у справах про порушення митних 
правил, виконання постанов. Виконання постанов мит-
ного органу України про накладення адміністративного 
стягнення  
Джерело [7-8]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

Лабораторне 
заняття  
Тема 3. 

Провадження 
справ про пору-
шення митних 

правил

7

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: дії посадових осіб митних органів за наявності 
факту порушення митних правил. Документальне забез-
печення за фактом порушення митних правил 
Джерело [1-9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

Разом за змістовим 
модулем 1 26

Змістовий модуль 2. Контрабанда: сутність та економічні наслідки явища

Лабораторне 
заняття 

Тема 4. Поняття 
контрабанди та її 

суспільна 
небезпечність 

13

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: поняття контрабанди. Суспільна небезпечність 
контрабанди. 
Способи незаконного переміщення предметів через 
митний кордон. Місця приховування, що найчастіше 
використовуються контрабандистами. 
Джерело [3-7]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

Лабораторне 
заняття 
Тема 5. 

Відповідальність 
за контрабанду. 
Провадження 

справ про контра-
банду товарів 

13

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: види відповідальності за контрабанду. 
Порушення кримінальної справи. Особливості пору-
шення митним органом кримінальних справ про 
контрабанд). 
Докази, провадження невідкладних слідчих дій 
Джерело [15-19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

Разом за змістовим 
модулем 2 26



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 3. Профілактично-попереджувальна робота щодо боротьби з контрабандою та 
порушенням митних правил

Лабораторне 
заняття  

Тема 6. Митна 
варта  

12

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: завдання та основні напрями діяльності митної 
варти. Форми та методи роботи митної варти.  
Джерело [3-7, 14]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

Лабораторне 
заняття 
Тема 7. 

Оперативні від-
діли по боротьбі з 
контрабандою та 
порушеннями 

митних правил в 
системі митних 

органів 

11

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: завдання та основні напрями діяльності опера-
тивного відділу (сектору) відділення (служби) по БК та 
ПМП митниці. Мета створення оперативного відділу. 
Основні завдання, покладені на відділ (сектор). Основні 
форми і методи роботи. 
Міжнародний досвід боротьби з контрабандою 
Джерело [21-26]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

Разом змістовий 
модуль 3 23

Разом 75

7. Результати навчання

1 Знання сутності та видів контрабанди і порушень митних правил
2 Знання порядку розслідування справ з контрабанди і порушень митних правил
3 Знання видів відповідальності за контрабанду та порушення митних правил
4 Вміння документально оформлювати результати експертизи в митній справі

5
Набуття практичних навичок з встановлення порядку притягнення до відповідальності 
порушників митних правил, методів боротьби з контрабандою та порушеннями митних 
правил

8. Форми навчання
Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за рекомендованою 
літературою).

9. Методи оцінювання
Залік



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру

Вид роботи/бали
№ теми 

практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Змістовий модуль 1

Тема 1 2 2 3 7

Тема 2 2 2 3 7

Тема 3 3 2 4 9
Разом 
змістовий 
модуль 1

7 6 10 7 30

Змістовий модуль 2

Тема 4 3 3 5 11

Тема 5 4 3 5 12
Разом 
змістовий 
модуль 2

7 6 10 7 30

Змістовий модуль 3

Тема 6 5 4 6 15

Тема 7 5 4 7 16
Разом 
змістовий 
модуль  

10 8 13 9 40

Разом 24 20 33 23 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомо-
гою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3 Комплекти індивідуальних завдань.
4 Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1 Митний кодекс України - К.: Алерта, 2013. -323 с.

2
Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Дубініна, С. В.
Сорокіна, О. І. Зельніченко; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т
харчування та торгівлі. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 320 с.

3
Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Гребельник; М-во
освіти і науки України. — 3-тє вид., перероб. та допов. 1К.: Центр учбової 
літератури, 2010.-472 с.

4 Митне право України: навч. Посіб. / Ю. М. Дьомін [та ін.]; за ред. О. X. 
Юлдашева. - К.: Центр учбової літератури, 2009 . — 232 с.

Допоміжна 

1 Митне оформлення товарів та транспортних засобів: навч.-метод. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / А. А. Шершун. і К.: Кондор , 2007. - 330 с.

2
Періодичні видання: «Урядовий кур'єр», «Голос України», «Право України»,
«Митна справа», «Право і практика», «Вестник налоговой службьі Украиньї»,
«Митниця». «Митний брокер», «Бізнес» та інші.

Інформаційні ресурси 

1 Програмний продукт QD Professional
2 http://sfs.gov.ua/


