
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Митна політика і адміністрування» 

 

  Загальний опис дисципліни. 

Ця дисципліна відноситься до спеціалізованих економічних наук, які 

формують фаховий рівень майбутніх економістів, що будуть зайняті сфері податкового та 

митного адміністрування, управління публічними фінансами. Курс «Митна політика і 

адміністрування» охоплює концептуальні, методологічні та практичні аспекти управління 

митною справою держави. Названий курс повинен сприяти формуванню 

висококваліфікованих фахівців у галузі управління та менеджменту суб’єктів господарювання. 

Не менш важливим завданням є ознайомлення студентів з практикою адміністрування 

митних платежів в Україні та світі, митними режимами та умовами їх застосування. Окремі 

теми присвячено плануванню  та прогнозування бюджетних надходжень від митних 

платежів, митно-тарифному регулюванню, організації митного контролю та митного 

оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон 

України, тарифним преференціям.  

Вивчення курсу «Митна політика і адміністрування» передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із суміжних дисциплін (економічна теорія, митна 

справа, податкова система, фіскальне адміністрування, податковий менеджмент, митне 

регулювання), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної 

роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних 

завдань. Оволодіння цим курсом повинно виробляти вміння обґрунтовувати вибір варіантів 

управлінських рішень у митній політиці та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

 Метою дисципліни є підготовка  професійно-компетентного, гуманістично 

зорієнтованого фахівця з високим рівнем здатності застосовувати управлінські навички у 

сфері публічних фінансів. Курс охоплює характеристику основ управління в митній сфері 

держави, розгляд питань щодо оцінки митної вартості товарів, країни походження товарів, 

адміністрування митних платежів, здійснення митного оформлення та митного контролю, 

вивчення зарубіжного досвіду митного адміністрування. 

Завдання вивчення дисципліни: 

  В результаті вивчення курсу "Митна політика і адміністрування" здобучачі повинні: 

• розглянути сутність, завдання та принципи реалізації митної політики в державі; 

• ознайомитися з методами планування та прогнозування надходжень від митних 

платежів; 

• вивчити особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами 

господарювання, зокрема державними і комунальними підприємствами; 

• засвоїти методику макроекономічного аналізу впливу митних важелів на економічні 

процеси в державі в цілому та  зовнішньоекономічну діяльність зокрема; 

• вивчити механізм адміністрування митних платежів органами державної митної служби 

України. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із теоретичними 

школами, напрямками та методологічними аспектами реалізації митної політики та митного 

адміністрування. 

Завдання проведення лекцій: 

- ознайомити студентів з основними теоретичними концепціями вітчизняних та 

зарубіжних науковців в сфері митної політики; 

- сформувати у студентів систему основоположних категорій, положень та принципів 

митного адміністрування;   

- обґрунтувати актуальність та доцільність вивчення цієї дисципліни, яка покликана 

сприяти повноцінному розкриттю продуктивних можливостей кожного студента щодо 

управління митною справою в його індивідуальній своєрідності. 



     Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного фахівця, 

який спроможний використовувати набутті знання у професійній та повсякденній діяльності.  

    Завдання проведення практичних занять: 

-   домогтися гармонійного поєднання наукових знань, навчальних  умінь, соціальних 

норм та культурних цінностей; 

-  сформувати мислення у студентів для кращого пізнання митної сфери та розуміння 

митних процесів, які відбуваються в суспільстві; 

-  налаштувати студентів на ефективне використання теоретичних знань в практичній 

площині митного адміністрування. 

 Результати навчання. 

-  Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток. 

-      Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, митної справи  

у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності. 

- Демонструвати навички самостійної роботи,  гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток. 

- Здійснювати діагностику і прогнозування зовнішньоекономічної діяльності державних і 

комунальних підприємств. 

- Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести 

відповідальність за стратегічний розвиток команди. 

- Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних і наукових 

завдань в сфері митного адміністрування. 

- Демонструвати навички самостійної роботи,  гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток. 

- Розробляти варіанти вирішення практичних ситуацій щодо митних розрахунків 

державних і комунальних підприємств та заповнення митної звітності.  

- Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток. 

- Використовувати фундаментальні закономірності здійснення митного адміністрування 

у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності. 


