
 
Опис дисципліни 

Дисципліна «Митна політика і адміністрування» орієнтована на поглиблення здатності 
застосовувати управлінські навички у сфері публічних фінансів. Курс охоплює характеристику 
основ реалізації митної політики в державі, розгляд питань щодо оцінки митної вартості товарів, 
країни походження товарів, адміністрування митних платежів, здійснення митного оформлення 
та митного контролю, вивчення зарубіжного досвіду митного адміністрування. 

Оволодіння цим курсом повинно виробляти вміння обґрунтовувати вибір варіантів 
управлінських рішень у митній сфері та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних 
обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

Структура курсу 
Год (лек. / 
сем.) 

Тема Мета Завдання 

2 / 2 Інституційна парадигма 

забезпечення митної політики 

Розуміти сутність інституційного забезпечення митної 

політики, повноваження митних органів щодо здійснення 
контрольних процедур. Опанування особливостей 
здійснення ЗЕД підприємствами. 

Тести, питання 

2 / 2 

Митно-тарифні інструменти та 

оцінка тарифного захисту в 
умовах реалізації митної 
політики 

Знати теоретичний базис використання митно- тарифних 
інструментів в процесі митного захисту держави; вміння 
аналізувати ефекти застосування державою 

мит;оцінювання збитків (виграшів) держави внаслідок 
митно- тарифного захисту. 

Тести, питання 



2 / 2 Митна вартість як основа 
визначення митних платежів 

Розуміти механізми калькулювання митної вартості товарів 
державними і комунальними підприємствами. Аналізувати 

взаємозв'язки між митною вартістю і факторами впливу на неї. 
Вміння ідентифікації митної вартості товарів в зв'язку з 
використанням правил ІНКОТЕРМС. Навики декларування 

митної вартості товарів. 

Тести, задачі 

2 / 2 Порядок адміністрування 
основних митних платежів в 
Україні 

Здійснювати аналіз митного оподаткування у сфері ЗЕД 
державними і комунальними підприємствами. з врахуванням 
можливих ризиків. Вміння визначення сум ввізного мита, 

акцизного податку, ПДВ в сфері ЗЕД. Навики щодо заповнення 
відповідних граф митно ї декларації в частині адміністрування 
митних платежів. 

Задачі, кейси 

2 / 2 Адміністрування квазімитних 
платежів в Україні 

Знання нормативно-правового забезпечення адміністрування 
додаткових митних платежів. Навики розрахунку єдиного збору 
при перетині державного кордону України та інших додаткових 

платежів. Вміння декларування додаткових митних платежів. 
Аналіз позитивів і негативів справляння додаткового імпортного 
збору в Україні. 

Задачі 

2 / 2 Контроль митних органів за 
визначенням митної вартості 

Вироблення навиків щодо здійснення контрольно-перевірочної 
роботи митних органів щодо правильного визначення митної 
вартості товарів, вміння коригування митної вартості товарів при 

митному оподаткуванні державних і комунальних підприємств.  

Тести, питання 

2 / 2 Контроль митних органів у 
сфері визначення країни 
походження товарів 

Вміти давати оцінку контролю митних органів у сфері визначення 
країни походження товарів, знати особливості документального 
підтвердження походження товарів, особливості верифікації 

товарів державними і комунальними підприємствами.  

Тести, кейси 

1 / 1 Організація класифікаційної 

роботи митних органів 

Навики    кодування   товарів   для    цілей митного 

оподаткування      державними      і комунальними 
підприємствами.,    аналіз    гармонізованої системи 
описування та кодування товарів, її застосування. Вміння взяття 

проб і зразків товарів при визначенні коду товару. Вирішення 
спірних питань класифікації товарів та порядок винесення 
класифікаційних рішень. 

Тести, кейси 
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Політика оцінювання 
• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання 
модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний). 
• Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями 
не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 
лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 
• Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу. 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно  10 

Модуль 1 (теми 1-5) – модульна контрольна робота   20 

Модуль 2 (теми 5–-10) – ректорська контрольна робота   20 

Комплексне завдання – індивідуальна письмова робота 10 

Екзамен (теми 1-10) – питання, тести   40 

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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