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Самостійна робота –156 год. 
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Дні занять Згідно розкладу занять  (понеділок) 

Консультації Індивідуальні або групові дистанційні консультації через 

систему ПНС 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи теоретичних основ та 

практичних вмінь та навичок щодо оподаткування та податкового планування. 

Передумови для навчання 

Фінанси, Бухгалтерський облік, Мікроекономіка, Макроекономіка  

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Стратегічні аспекти митної політики держави  

Тема 1. Митна політика держави: поняття та напрямки  

Тема 2. Моделі та інструменти митної політики держави  

Тема 3. Структура органів, які здійснюють митну політику держави 

Тема 4. Митна політика зарубіжних країн 

Змістовий модуль 2. Адміністрування митних платежів  

Тема 5. Поняття та характеристика митного адміністрування 

Тема 6. Митна вартість та порядок її визначення  

Тема 7. Адміністрування ПДВ 

Тема 8. Адміністрування акцизного податку  

Тема 9. Адміністрування мита  

Тема 10. Митний контроль та його організація  

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

MS Excel 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=917  

Рекомендовані джерела 

Основна 

1. Податкова полiтика: теорiя, методологiя, инструментарiй.  Навчальний посiбник / Пiд 

редакцiєю Iванова Ю.Б., Майбурова I.А. - Харкiв: ВД «IНЖЕК», 2010. - 492 с.  

2. Дем'янюк О. Б., Герчаківський С. Д. Митне адміністрування: навч. посіб. для студентів 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Тернопіль: ТНЕУ. 2016. 328 с 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=917
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Додаткова 

 1. Державна політика стабілізації фінансів підприємств: монографія / [А.І. Даниленко, 

В.В.Зимовець, Ю.Б.Іванов, О.М.Кошик та ін.]; за ред. чл-кор. НАН України А.І. Даниленка. -  

НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. –452 с. 

2. Податки і рациональне споживання енергоресурсів: реалії та перспективи: монографія/Ю.Б. 

Іванов, О.С. Віннікова. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 256 с. 

3. Податкова політика держави. Ще один великий компроміс /за заг. ред. К. І. Швабія. / Ірпінь: 

Університет ДФС України, 2018. 61 с. 

4. Гуцул, І. А. Митна політика зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / І. А. Гуцул. - Тернопіль 

: ТНЕУ, 2018. - 198 с. 

Система оцінювання результатів навчання 

Студенти отримують оцінки за: експрес-опитування на лекціях (від 0 до 3 балів); виконання 

практичних завдань (від 0 до 5 балів); написання есе (від 0 до 4 балів); участь у ділових іграх 

(від 0 до 7 балів); підготовка презентації (від 0 до 10 балів); виконання самостійних 

контрольних робіт (від 0 до 15 балів за кожну контрольну роботу).  

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Експрес-опитування на лекціях  9 

Виконання практичних завдань  15 

Есе 4 

Ділова гра  7 

Письмові контрольні роботи 15 

Презентація  10 

Екзамен (за наявності) 40 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Студенти, які будуть виконувати завдання після встановленого терміну, будуть оцінюватися із 

застосуванням коефіцієнту 0,75 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни  

http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9431  
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