Анотація начальної дисципліни «Митна політика і митне регулювання»
Мета: формування у студентів уявлення про правила й принципи реалізації
митної політики та системи теоретичних і практичних знань / умінь стосовно
застосування інструментів та технологій митного регулювання експортноімпортних операцій.
Завдання: полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань щодо
методології функціонування системи митного регулювання та засвоєння
методичних засад й набуття навичок у регуляторній сфері митного регулювання
міжнародних торговельних відносин, зокрема, опанування сучасного
регуляторного інструментарію та особливостей митної політики України в її
взаємовідносинах із країнами світової торговельної системи при дотриманні
загально визнаних міжнародних угод та конвенцій у сфері митного та
нетарифного регулювання міжнародних торговельних відносин.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент отримає
загальні компетентності:
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях;
вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
здатність займати активну життєву та громадянську позицію, розвивати
лідерські якості та діяти з позицій соціальної відповідальності, виконувати
професійну діяльність відповідно до стандартів якості;
фахові компетентності:
здатність застосовувати правові норми у зовнішньоекономічній діяльності та
митній справі;
знати транснаціональні корпорації та механізм їх функціонування;
вміння використовувати інформаційні технології для виконання функцій та
завдань органами фіскальної служби;
вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми з питань
зовнішньоекономічної діяльності та митної справи;
здатність розробляти шляхи мінімізації митних ризиків при здійсненні
зовнішньоекономічних операцій;
здатність розробляти заходи щодо спрощення митних процедур відповідно
до міжнародного митного законодавства;
вміння застосовувати міжнародні норми у сфері технічного регулювання при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
здатність забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп товарів
відповідно до заявленого митного режиму;
вміти розробляти профілі митних ризиків для запобігання контрабанді та
порушенням митних правил при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;
вміти застосовувати міжнародне законодавство у сфері технічного
регулювання в зовнішньоекономічній діяльності;
уміння розробляти документацію, презентувати і захищати результати
наукової та професійної діяльності;
очікувані програмні результати навчання:
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показувати уміння креативно мислити, генерувати нові ідеї у професійній
діяльності;
використовувати державну ділову мову для забезпечення результативної
наукової та професійної діяльності у сфері державної фіскальної служби;
вміти приймати обґрунтовані рішення та адаптуватися до нових умов та
ситуацій;
застосовувати набуті знання для розробки заходів щодо міжнародної
співпраці органів фіскальної служби та підприємницьких структур;
застосовувати сучасні методи і технології для проведення прикладних
досліджень у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митної справи;
вміти забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп товарів
відповідно до заявленого митного режиму;
здатний аналізувати глобальні проблеми економічного розвитку та знати
основні теорії розвитку глобальної економіки;
застосовувати знання інформаційних технологій для виконання функцій та
завдань органами фіскальної служби;
вміти розробляти профілі митних ризиків та страхування для запобігання
контрабанді та порушенням митних правил при здійсненні зовнішньоекономічних
операцій;
вміти застосовувати міжнародне законодавство у сфері технічного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
володіти міжнародною нормативно-правовою базою та розробляти заходи
щодо гармонізації та спрощення митних процедур.
Тематичний зміст навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Теоретико-методологічні засади формування та реалізації митної політики
України
Соціальна роль та зміст діяльності митних органів України
Митна політика Європейського Союзу
Особливості митної політики окремих країн світу
Передумови та етапи інтегрування митної системи України до світової
системи господарювання
Змістовий модуль 2.
Механізм функціонування тарифної системи країни
Митна вартість як основа митного оподаткування
Митні платежі – основні інструменти системи митного оподаткування
Характеристика системи митного контролю товарів та транспортних засобів,
що переміщуються через митний кордон України
Система митного оформлення вантажів із застосуванням вантажної митної
декларації
Роль товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності в системі
митного регулювання
Викладач: к.е.н., доц. Біленко О.В., к.е.н., доц. Карпенко А.В.
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Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів – 5
Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання ________
(назва)
Загальна кількість годин 150

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 3,6
самостійної роботи
студента – 7

Галузь знань, спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові
науки

заочна форма
навчання

Нормативна
Рік підготовки:
1-й
1-й

Спеціальність (освітня
програма, спеціалізація):
051 Економіка за освітньою
програмою Митна справа

Семестр

2-й

2-й
Лекції

Освітній ступінь: магістр

30 год.
8 год.
Практичні, семінарські
14 год.
2 год.
Інші
6 год.
год.
Самостійна робота
68 год.
108 год.
Індивідуальні завдання:
32 год.
Вид контролю: екзамен

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить:
для денної форми навчання – 33% до 67%
для заочної форми навчання – 7% до 93%

Засоби оцінювання
Для студентів денної форми навчання: усне опитування на семінарських
заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторне тестування.
Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи,
тестування.
Критерії оцінювання
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю зі змістового модулю 1 враховуються такі види робіт:
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 повнота відповіді та активність роботи студента на практичному занятті з
кожної теми оцінюється до 6 балів (5 тем по 6 балів = 30 балів);
 правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті
індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 35 балів;
 аудиторне тестування – до 25 балів
 ведення конспекту лекцій – до 10 балів.
Під час контролю зі змістового модулю 2 враховуються такі види робіт:
 повнота відповіді та активність роботи студента на практичному занятті з
кожної теми оцінюється до 5 балів (6 тем по 5 балів = 30 балів);
 правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті
індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 35 балів;
 аудиторне тестування – до 25 балів;
 ведення конспекту лекцій – до 10 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та
другий змістовні модулі.
Семестровий екзамен оцінюється до 100 балів.
Для студентів заочної форми навчання підсумковий контроль визначається як сума
балів, одержаних за результатами захисту виконаної контрольної роботи та аудиторного
тестування:.
– аудиторне тестування – до 40 балів;
– контрольна (самостійна/індивідуальна) робота – до 60 балів: виконання
теоретичного завдання (глибоке розкриття сутності питання, характеристика різних
підходів й точок зору) – 15 балів; практичне завдання на тему «Національна система
митного регулювання ……. (назва країни): стан та напрямки трансформації»
(обирається держава й узгоджується з викладачем) – 45 балів (підготовка, презентація та
захист контрольної роботи).
Семестровий екзамен оцінюється до 100 балів.

