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Публічне управління у сфері митної справи є вагомим складником системи
публічного адміністрування, що наразі складається та вдосконалюється в
Україні. Вонона теперішній час зазнає значних інституційних, організаційних,
процедурних перетворень та змін нормативно-правового забезпечення,
наближаючись до світових та європейських стандартів. Набуття слухачами
знань у сфері організації ефективного публічного управління у сфері митної
справи спрямоване на забезпечення якісного виконання завдань, покладених на
систему митних органів України: забезпечення надходження податків, зборів,
інших надходжень до Державного бюджету України, а також протидії
незаконному переміщенню товарів через митний кордон України.
Надати уявлення та сформувати систему знань про сучасні тенденції публічного
управління у сфері митної справи, організації управління митними органами
України в умовах гармонізації митного законодавства зі стандартами ЄС,
зокрема через розгляд оновленої системи та структури управління
Державноюмитною службою України.
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Результати навчання
Символ
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Після успішного завершення курсу
цієї навчальної здобувач вищої
освіти буде:

Методи
викладання
і
навчання

Знати теоретичні та прикладні засади
вироблення
й
аналізу
публічної
політики,
основ
та
технологій
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ногоуправління,
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також методи командної роботи
Представляти
органи
публічного
управління й інші організації публічної
сфери та презентувати для фахівців і
широкого загалу результати їх діяльності
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Зміст навчання
Тема за
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Назва теми
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модуля
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(денна ф/н)

Тема 1.

Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.
Тема 13.

Публічне
адміністрування
у
державної митної справи України

сфері

Функціональната організаційна система та
структура Державної митної служби
України
Управлінська діяльність у митних органах
України
Аналітична робота у митних органах
України
Прогнозування у сфері державної митної
справи України
Ризики та управління ризиками у сфері
державної митної справи України
Організація планування у сфері державної
митної справи України
Контроль у сфері державної митної справи
України
Інформаційне забезпечення управління у
сфері митної справи
Документаційне забезпечення управління
у сфері митної справи
Правове забезпечення управління у
Державній митній службіУкраїни
Кадрове забезпечення управління у
Державній митній службі України
Забезпечення безпеки управління у
Державній митній службі України
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Дотримання вимог
академічної
доброчесності

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це
сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та
провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання
навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю
результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право
і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної
навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень
і джерела інформації.
Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА”
визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ
«ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-prodotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
Оцінювання
%

Вид оцінювання

Поточний контроль, разом, у т.ч.:
Лекції
Практичні заняття
Індивідуальне завдання
Підсумковий контроль, разом, у т.ч.:
письмова компонента
усна компонента
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35-59
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Вимоги викладача: вимоги до
відвідування занять

Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять,
попереднє ознайомлення з рекомендованою літературою.
Підготовка наукової статті чи наукової доповіді за темою
дисципліни.
Підготовка комп’ютерної презентації за темою доповіді.

