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2018 / 2019 навчальний рік 



 
1. Навчальний контент: 

Лекція. Тема 6. Мито і митний тариф.  

План лекції 

1) Поняття та сутність мита і митного тарифу.  

2) Види мита.  

3) Функції мита і митного тарифу.  

4) Порядок нарахування мита.  

5) Сплата мита: ставки і пільги. 

Мито являє собою один із головних видів митних платежів, є непрямим податком 

і виступає в формі обов’язкового внеску, що стягується митними органами з товарів, 

які ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі або проходять 

транзитом, включається до ціни товару і сплачується за рахунок кінцевого споживача. 

Справляння податку відбувається на підставі таких основних нормативних документів, 

як Закон України «Про митний тариф України», Закон України «Про єдиний митний 

тариф України», Декрет Кабінету Міністрів України «Про єдиний митний тариф 

України». Отже, слід розібратися з поняттями «митний тариф» і «єдиний митний 

тариф». 

Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською 

класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, 

яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України. В основу 

товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України є Українська класифікація 

товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка базується на Гармонізованій 

системі опису та кодування товарів. Складається митний тариф з 21 розділу, кожен з 

яких включає певну кількість груп.  

Єдиний митний тариф України – це систематизований звід ставок мита, яким 

обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або 

вивозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території. Отже, 

єдиний митний тариф України встановлює на єдиній митній території України 

обкладення митом предметів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться 

з цієї території. Він базується на міжнародно визнаних нормах і розвивається у напрямі 

максимальної відповідності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і 

правил митної справи. Його ставки є єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та 

територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України 

та її міжнародними договорами. Єдиний митний тариф затверджується ВРУ за 

поданням КМУ. 

Введення мита переслідує декілька цілей, серед яких фіскальна, економічна і 

політична. На відміну від інших податків стягнення мита здійснюється не тільки і не 

стільки в фіскальних цілях (формування доходної частини бюджету), скільки 

спрямовано в основному на формування раціональної структури експорту та імпорту в 

умовах відсутності прямого втручання держави в цю сферу. Введення мита може мати 

за ціль здійснення економічного тиску на відповідні держави або створення їм режиму 

найбільшої сприятливості з політичних мотивів. 

Поряд з чисто фіскальною функцією, мито виконує як стимулюючу, так і захисну 

функцію. Захисна функція мита передбачає формування бар’єрів, які перешкоджають 

проникненню на територію держави товарів, більш конкурентоспроможних по 

відношенню до національних, або просто тих, в яких не зацікавлені. 

Стимулююча функція формує передумови зацікавленості до збільшення експорту. 

Економічно розвинуті країни орієнтовані насамперед на регулювання імпортних 

надходжень. Експорт товарів, вироблених в країні, не обмежується, оскільки подібні 

процеси сприяють розвитку економіки. 



Особливістю стягнення мита є те, що контроль за правильністю та своєчасністю 

сплати мита до бюджету здійснюють митні органи України. 

Якщо мито – це податок, який надходить до бюджету, то митний збір– це плата 

суб’єктів підприємництва за виконання митницею послуг з митного оформлення, яка 

надходить на розвиток системи митних органів держави. 

Платниками мита є фізичні та юридичні особи, які здійснюють переміщення 

через митний кордон України товарів та інших предметів, що підлягають митному 

обкладанню, згідно чинного законодавства. 

Об’єктом оподаткування є митна вартість або фізична одиниця імпортованих 

товарів та інших предметів, які перетинають митний кордон України. 

Ставки мита для конкретного імпортного товару визначаються Єдиним митним 

тарифом України. Кожний товар має свій чотирьохзначний цифровий код, в якому 

перші два знаки означають товарну групу, другі два – відповідну товарну позицію. 

Ставки встановлені у визначеному процентному розмірі до вартості товару 

(адвалерне мито), або у вигляді твердої суми до одиниці товару (специфічне мито). 

Відносно товарів, по яких застосовується процентна ставка, одиниця 

оподаткування - грошова (митна вартість), а по яких застосовується тверда ставка, 

одиниця оподаткування – фізична (кг., шт, л.). 

Джерелом сплати мита є виручка від реалізації товару, тому як сума мита 

включається до його ціни. 

 

2. План практичного (семінарського) заняття:   

  

Практичне заняття № 6. Поняття, сутність, функції мита і митного тарифу 

Питання для обговорення 

1. Що таке “митний тариф”? 

2. Які види товарної номенклатури існують залежно від її призначення? 

3. Які основні функції виконує мито? 

4. Торговельно-політична роль мита полягає…? 

5. Які основні завдання виконуються митним тарифом? 

6. Що таке “мито”? 

7. Яким чином доцільно класифікувати мито? 

8. Чим відрізняється процедура нарахування адвалорного мита від специфічного? 

Дайте визначення 

ввізне мито - 

вивізне мито - 

сезонне мито - 

антидемпінгове мито - 

компенсаційне мито – 

митна вартість товарів -  

Задача 1 .  Нарахувати ввізне мито на товар - поліетилен лінійний, ввезений на митну 

територію України згідно з договором купівлі-продажу у кількості 23 т, вартістю 1,2 дол. 

США за 1 кг, країна походження - Німеччина.  Прийняти умовно курс: 1$ США - 26 грн., 

1 євро - 30 грн. 

Задача 2. На митну територію України імпортується товар в кількості 500 кг. Загальна 

митна вартість товару – 20 000 грн. в ході митного оформлення сплачені: плата за митне 

оформлення (розмір 80 дол. США), мито (ставка 15%), , ПДВ ( ставка 20%). Курс НБУ 

26,5 грн./дол..США. Розрахувати митні платежі. 

 

 

 

 



 

3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю 

знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених 

навчальним планом: 

 

Поточна контрольна робота № 2 

Варіант 1 

Задача 1. Підприємство ввозить на митну територію України 2 000 пляшок горілки ( 1л, 

40%). Контрактна вартість – 4000 дол США. Мито - 3.5 EUR за л100%сп. Акцизний 

податок - 105.8 грн за л100%сп. Визначити суму митних платежів (в національній 

валюті).(1євро – 30 грн) 

 

Сформуйте суть: 

1.Принципи митного регулювання 

2.Поняття митного контролю 

3.Зміна митного режиму 

4.Митний режим відмови на користь держави 

 

Дайте розгорнуту відповідь на запитання: Поняття та сутність мита. Функції мита. Види 

мита. 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

Варіант 1 

      1.Загальний строк тимчасового ввезення товарів становить:  

     а)1 рік.  

     б)1 місяць.  

     в)3 роки.  

      г)6 місяців. 

 

2. До фінансових методів торгової політики належать: 

а) субсидії, кредитування, демпінг; 

б) торгові угоди, правові режими, технічні бар'єри, субсидії; 

в) субсидії, кредитування, ліцензування. 

 

3. До кількісних методів торгової політики належать: 

а) квотування, ліцензування, правові режими, добровільні обмеження; 

б) квотування, ліцензування, добровільні обмеження; 

в) субсидії, кредитування, ліцензування. 

 

4. За характером мита бувають: 

а) сезонні, антидемпінгові, компенсаційні; 

б) специфічні, адвалорні, комбіновані; 

в) імпортні, експортні, транзитні. 

 

5. За походженням мита бувають: 

а) сезонні, антидемпінгові, компенсаційні; 

б) автономні, конвенційні, преференційні; 

в) імпортні, експортні, транзитні. 

 



 

6. За типами ставок мита бувають: 

а) сезонні, антидемпінгові, компенсаційні; 

б) специфічні, адвалорні, комбіновані; 

в) постійні, змінні. 

 

7.Безпосереднє керівництво за здійсненням державної митної справи покладається на:  

 а)Кабінет Міністрів України; 

б)центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у 

сфері державної митної справи; 

в)Президента України; 

г)Верховну Раду України. 

 

8. В державній митній справі України: стаття 1 

a)  діє пріоритет міжнародних стандартів. 

b)  діє пріоритет міжнародних правил; 

c)  діє пріоритет лише тих правил міжнародних договорів, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України; 

d)  діє пріоритет національного законодавства; 

 

a) 9.Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (крім товарів, заборонених 

до транзиту): стаття 217 

b)  підлягають оподаткуванню митними платежами, на переміщення таких товарів в 

межах зони митного контролю міжнародного аеропорту потрібен дозвіл митного органу; 

c)  не підлягають оподаткуванню митними платежами та безперешкодно 

переміщуються в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту; 

d)  не підлягають оподаткуванню митними платежами, на переміщення таких товарів в 

межах зони митного контролю міжнародного аеропорту потрібен дозвіл митного органу; 

e)  підлягають оподаткуванню митними платежами. 

 

10.Не підлягають письмовому декларуванню товари, що вивозяться (пересилаються) 

громадянами за межі митної території України: стаття 371 

a)  сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро; 

b)  сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро; 

c)  сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро; 

d)  сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100000 євро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Завдання письмової залікової роботи. 

 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Кафедра міжнародних економічних відносин 

 

Напрям підготовки: 6.030203 - «Міжнародні економічні відносини» 

Семестр 7 

Навчальна дисципліна «Митне регулювання ЗЕД» 

 

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №1 

 

1. Митне законодавство України.  

2. Спеціальне, антидемпінгове та компенсаційне мито.  

3. Задача  

На митну територію України імпортується підакцизний товар в кількості 500 кг. 

Загальна митна вартість товару – 20 000 грн. в ході митного оформлення 

сплачені: плата за митне оформлення (розмір 80 дол. США), мито (ставка 15%), 

акцизний збір (ставка 20 дол. США за 1000 кг), ПДВ ( ставка 20%). Курс НБУ 

23,5 грн./дол..США. 

Розрахувати митні платежі. 

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин 

протокол №1 від «28» серпня 2018 р. 

 

Зав. кафедрою                                        _____________________                        Казакова Н.А. 

                                                                                 (підпис) 

Екзаменатор                                           _____________________                        Дмітрієв В.М. 

                                                                                 (підпис)





 

 


