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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна  заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи 

вибіркова) 
обов’язкова обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС / 

годинах 
3 / 90 3 / 90 

Курс 2 2 

Семестр 4 4 

Кількість змістових модулів із 

розподілом 
8 8 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, у тому числі: 90 90 

     Аудиторні 36 12 

         Лекційні 18 8 

         Семінарські / Практичні 18 8 

         Лабораторні - - 

Самостійна робота 40 60 

Індивідуальні завдання 14 14 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення курсу «Митні збори та тарифи» є формування системних знань з 

питань митних зборів і тарифів, необхідно користуватися нормативно-технічною 

документацією і постановами з питань відносно митно-тарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств та здійснення умов формування ринкової 

економіки, зростання зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення економічної охорони 

державного кордону України. 

Завдання дисципліни «Митні збори та тарифи» полягають в оволодінні студентами 

наступними компетентостями: 

Загальні компетентності: 

ЗК5. Здатність самостійно приймати рішення та нести відповідальність за їх 

реалізацію. 

ЗК8. Здатність здійснювати статистичну обробку масивів даних, складати відповідні 

задачі та обирати доцільні імовірнісно-математичні методи їх розв’язання. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК5. Здатність і готовність здійснювати перевірку, зіставлення фактичних і 

запланованих результатів роботи підприємства з метою забезпечення ефективної 

підприємницької діяльності. 

СК15. Здатність здійснювати обчислення митних платежів. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ  

 
Очікувані результати навчання 

ПРН8. Вміти розробляти пропозиції щодо формування і вдосконалення товарної, 

цінової, збутової політики підприємства з урахуванням максимального задоволення потреб 

споживачів. 



 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1 МИТНО - ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗНАЧЕННЯ ТАРИФНИХ ЗАХОДІВ 

ТЕМА 1: Митно-тарифна Рада України. Єдиний митний тариф. Тарифні та 

нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

1. Єдиний митний тариф і його правове регулювання в Україні. 
2. Ставки Єдиного митного тарифу. 
3. Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
ТЕМА 2. Головна мета митних тарифів. Обмеження імпорту товарів відповідно 

системи ГАТТ/СОТ. 

1. Головна мета митних тарифів. 
2. Норми ГАТТ/СОТ, які передбачають захист виробника товару. 
3. Тарифні обмеження імпорту.. 
4. Застосування тарифних обмежень. 
ТЕМА 3. Види мита. Визначення ставки мита 

1. Що таке мито. 
2. Види мита 
3. Види митних податків за характером походження 
4. Особливі види мита 
ТЕМА 4. Порядок справлення ввізного (імпортного) та вивізного 

(експортного) мита. Звільнення від сплати мита 

1. Хто є платниками мита. 

2. .Нарахування ввізного мита та внесення у графи ВМД.  

3. Справлення ввізного мита. 
4. Звільнення від сплати мита відповідно закону 

Змістовий модуль 2. ТОВАРНА НОМЕНКЛАТУРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ. ЗАСТОСУВАННЯ 

СЕРТИФІКАТІВ 

ТЕМА 5. Митні класифікатори. Види товарних номенклатур . 

1. Види митних класифікаторів. 
2. Мета використання митних класифікаторів.  
3. Товарна номенклатура ,основні поняття  
ТЕМА 6. Визначення положення товару в товарній номенклатурі ЗЕД. 

Визначення країни походження товарів, митної вартості та порядку застосування 

сертифікатів 

1. Характеристика товарної номенклатури ,що використовується митними органами України. 
2. Структура цифрового коду і рівні деталізації ЗЕД. 
3. Визначення країни походження товарів.  
4. Мета та завдання верифікації 
ТЕМА7. Використання митних зборів, сплата, ставки .Реорганізація стягнення 

митних зборів після вступу України після вступу в СОТ 

1. Групи митних зборів 
2 Методи ,якими може здійснюватись сплата митних зборів. 

3. Строк перебування під митним контролем. 

4. Характеристика СОТ. 
ТЕМА 8. Ризики при міжнародних перевезеннях. Митна охорона та 

супроводження транзитних підакцизних товарів. Контрабанда. 

1. Сутність значення ризиків у митній службі.  
2. Ідентифікація ризиків. 
3. Застосування митної охорони. 
4. Визначення необхідності боротьби з контрабандою для захисту економіки 

держави. 



 

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п лаб. інд. 
с. 

р. 
л п лаб. інд. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. МИТНО - ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗНАЧЕННЯ ТАРИФНИХ ЗАХОДІВ 

Тема 1. Митно-тарифна Рада 

України. Єдиний митний тариф. 

Тарифні та нетарифні методи 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

9 2 2   5 10 1 1   8 

Тема 2. Головна мета митних 

тарифів. Обмеження імпорту 

товарів відповідно системи 

ГАТТ/СОТ 

9 2 2   5 9 1 1   7 

Тема 3. Види мита. Визначення 

ставки мита 
9 2 2   5 10 1 1   8 

Тема 4. Порядок справлення 

ввізного (імпортного) та 

вивізного(експортного) мита. 

Звільнення від сплати мита 

9 2 2   5 9 1 1   7 

Разом за змістовим модулем 1 36 8 8   20 38 4 4   30 

Змістовий модуль 2. ТОВАРНА НОМЕНКЛАТУРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ. ЗАСТОСУВАННЯ 

СЕРТИФІКАТІВ. 

Теми 5. Митні класифікатори. 

Види товарних номенклатур 
9 2 2   5 9 1 1   7 

Тема 6. Визначення положення 

товару в товарній номенклатурі 

ЗЕД. Визначення країни 

походження товарів, митної 

вартості та порядку застосування 

сертифікатів 

9 2 2   5 10 1 1   8 

Тема 7. Використання митних 

зборів, сплата, ставки 

.Реорганізація стягнення митних 

зборів після вступу України 

після вступу в СОТ 

9 2 2   5 9 1 1   7     

Тема 8. Ризики при міжнародних 

перевезеннях. Митна охорона та 

супроводження транзитних 

підакцизних товарів. 

Контрабанда 

13 4 4   5 10 1 1   8 

Разом за змістовим модулем 2 40 10 10   20 38 4 4   30 

Усього годин  76 18 18   40 76 8 8   60 

ІНДЗ 14    14  14    14 14 

Усього годин 90 18 18  14 40 90 8 8  14 60 



 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Ден. Заочн. 

1 Митно-тарифна Рада України. Єдиний митний тариф. Тарифні та 

нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
2 1 

2 Головна мета митних тарифів. Обмеження імпорту товарів відповідно 

системи ГАТТ/СОТ 
2 1 

3 Види мита. Визначення ставки мита 2 1 

4 Порядок справлення ввізного (імпортного) та вивізного(експортного) 

мита. Звільнення від сплати мита 
2 1 

5 Митні класифікатори. Види товарних номенклатур 2 1 

6 Визначення положення товару в товарній номенклатурі ЗЕД. 

Визначення країни походження товарів, митної вартості та порядку 

застосування сертифікатів 

2 1 

7 Використання митних зборів, сплата, ставки. Реорганізація 

стягнення митних зборів після вступу України після вступу в СОТ 
2 1 

8 Ризики при міжнародних перевезеннях. Митна охорона та 

супроводження транзитних підакцизних товарів. Контрабанда 
4 1 

 Всього 18 8 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Для опанування матеріалу дисципліни окрім лекційних та практичних занять, тобто 

аудиторної роботи, значну увагу слід приділяти самостійній роботі студентів (СРС). 

Основні види СРС при вивченні дисципліни «Логістика»: 

• Розв’язання домашніх завдань, вправ, питань, тестових завдань. 

• Самостійна проробка питань. 

• Конспектування та підготовка реферату за певною темою. 

• Виконання індивідуального завдання. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Ден. Заочн. 

1 Митно-тарифна Рада України. Єдиний митний тариф. Тарифні та 

нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
5 8 

2 Головна мета митних тарифів. Обмеження імпорту товарів відповідно 

системи ГАТТ/СОТ 
5 7 

3 Види мита. Визначення ставки мита 5 8 

4 Порядок справлення ввізного (імпортного) та 

вивізного(експортного) мита. Звільнення від сплати мита 
5 7 

5 Митні класифікатори. Види товарних номенклатур 5 7 

6 Визначення положення товару в товарній номенклатурі ЗЕД. 

Визначення країни походження товарів, митної вартості та порядку 

застосування сертифікатів 

5 8 

7 Використання митних зборів, сплата, ставки .Реорганізація 

стягнення митних зборів після вступу України після вступу в СОТ 
5 7 

8 Ризики при міжнародних перевезеннях. Митна охорона та супроводження 

транзитних підакцизних товарів. Контрабанда 
5 8 

 Всього 40 40 



 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальна науково-дослідна робота студента передбачає поглиблене розкриття 

теми, що виноситься на семінарське (практичне) заняття зі складанням мультимедійної 

презентації чи написанням наукової доповіді. 

Індивідуальна науково-дослідна робота студента оцінюється в межах тих балів, що 

виділяються на семінарські (практичні) заняття. 

 

ТЕМАТИКА ІНДЗ: 

1. Який порядок формування та застосування Єдиного митного тарифу України і його 

правове регулювання? 

2. На чому базується і в яких напрямках розвивається Єдиний митний тариф 

України? 

3. Ставки Єдиного митного тарифу, а також виняткові випадки,  які 

передбачені законодавством України. 

4. Ким затверджується Єдиний митний тариф України і в чому полягає сутність 

митно-тарифного регулювання діяльності? 

5. На якій території діє Єдиний митний тариф України? 

6. З якого моменту вступають зміни і доповнення до єдиного митного тарифу? 

7. Дати визначення Єдиному митному тарифу 

8. Які види зовнішньоекономічної діяльності підпадають під режим ліцензування та 

квотування? 

9. Які документи, надаються для одержання ліцензії на товар, що підлягає під режим 

квотування.? 

10. З якою метою створено митно – тарифну Раду?. 

11. Ким здійснюються функції робочого апарату митно – тарифної Ради? 

12. Які функції виконує та які повноваження має митно – тарифна Рада? 

13. Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

14. Що передбачають нетарифні методи регулювання зовнішньо економічної 

діяльності ? 

15. Які документи надаються для одержання індивідуальної ліцензії ? 

16. Дати визначення поняттям квота і квотування. 

17. Якими управліннями здійснюється порядок розглядання заявок на видачу 

ліцензій ? 

18. В яких випадках використовуються непрямі методи для встановлення бази 

оподаткування ? 

14. Генеральна угода по тарифам та торгівлі ГАТТ/СОТ. В якому році вона вступила в 

силу і яка кількість держав є повноправними учасниками цієї організації в наш час ? 

15. В чому полягає головна мета митних тарифів, головні ефекти від застосування 

митних тарифів та особливості застосування тарифних обмежень відповідно норм ГАТТ/СОТ? 

16. Які норми ГАТТ/СОТ передбачають захист виробника товару

  

та підприємств, що виробляють подібні товари або прямо конкуруючі товари? 

17. Дати визначення поняттю «граничний рівень допуску товару». 

18. Дати визначення поняттю «гранична ціна сільськогосподарського товару». 

19. Які основні органи ГАТТ/СОТ ? 

20. Основний механізм діяльності ГАТТ/СОТ. 

21. Що включає в себе практика світової сертифікації ? 9.Визначення чинних 

показників. 

22. Дати визначення 125%, 115%, та 105% - обсягу і імпорту товару. 11.Ким 

приймається рішення про застосування тарифних обмежень? 



 

23. В яких випадках відбувається застосування тарифних обмежень (тарифні 

обмеження імпорту товарів, при яких обставинах вони застосовуються)? 

24. Який термін дії тарифних обмежень імпорту товарів? 14.Хто приймає рішення про 

застосування тарифних обмежень? 

25. Як визначити існуючу можливість доступу товару, виражену у відсотках 

співвідношення обсягу імпорту і в яких 105 відсотковий обсяг імпорту відповідного товару? 

26. Яким чином комісія розглядає питання щодо застосування тарифних обмежень 

імпорту товарів ? 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції з використанням сучасних інформаційних технологій, інтерактивні методи в 

процесі обговорення питань семінарського заняття (мікрофон, прес-метод, мозкова атака, міні-

конференція та ін.) 

 

10.  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Оцінювання знань, умінь та навичок студентів враховує всі види занять згідно з 

програмою навчальної дисципліни: семінарські та практичні заняття, самостійну роботу та 

виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль. 

Методи контролю: 

- оцінювання знань під час семінарських і практичних занять; 

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання; 

- написання рефератів; 

- виконання завдань для самостійної роботи; 

- проведення проміжних тестів; 

- проведення поточного модульного контролю; 

- проведення заліку. 

 

11.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Сума балів за 

100-бальною 

шкалою, 

накопичених 

здобувачем 

вищої освіти за 

результатами 

навчання 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти 

Значення оцінки результатів 

навчання за формами 

підсумкового контролю 

Рівень досягнення 

здобувачем вищої освіти 

запланованих результатів 

навчання з навчальної 

дисципліни 

Рівень сформованості 

компетентностей, 

визначених освітньою 

програмою для 

навчальної дисципліни 

Екзамен Залік 

90-100 

Здобувач вищої освіти 

демонструє високий рівень 

досягнення запланованих 

результатів вивчення 

навчальної дисципліни, що 

засвідчують його 

безумовну готовність до 

подальшого навчання 

та/або професійної 

діяльності за фахом 

Здобувач вищої освіти 

виявляє високий рівень 

сформованості всіх 

загальних і фахових 

компетентностей, 

передбачених освітньою 

програмою спеціальності 

Відмінно 

Зараховано 

75-89 

Здобувач вищої освіти 

виявляє достатній рівень 

досягнення запланованих 

результатів вивчення 

навчальної дисципліни та 

готовність до подальшого 

навчання та/або професійної 

діяльності за фахом 

Здобувач вищої освіти 

демострує достатній рівень 

сформованості загальних і 

фахових компетентностей, 

передбачених освітньою 

програмою спеціальності. 

Несформовані 

компетентності відсутні 

Добре 



 

60-74 

Наявні мінімально достатні 

для подальшого навчання 

та/або професійної 

діяльності за фахом 

результати вивчення 

навчальної дисципліни 

Здобувач вищої освіти 

демострує мінімально 

достатній рівень 

сформованості загальних і 

фахових компетентностей, 

передбачених освітньою 

програмою спеціальності. 

Несформовані 

компетентності відсутні 

Задовільно 

35-59 

Ряд запланованих 

результатів вивчення 

навчальної дисципліни 

відсутня. Рівень наявних 

результатів навчання є 

недостатнім для 

подальшого навчання 

та/або професійної 

діяльності за фахом 

Лише частина визначених 

освітньою програмою 

спеціальності для 

навчальної дисципліни 

загальних і фахових 

компетентностей 

сформовані в здобувача 

вищої освіти на 

мінімально-достатньому 

або недостатньому рівні, 

рівень сформованості 

решти компетентностей є 

недостатнім або 

компетентність взагалі 

відсутня 

Незадовільно  

(з можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю) 

Незараховано 

0-34 

Результати навчання 

відсутні 

Компетентності не 

сформовані 

Незадовільно  

(з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни) 

 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТИ 

 

Поточне тестування і самостійна робота 
ІНДЗ 

Підсумковий 

тест 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

15 

 

20 

 

100 9 8 8 8 8 8 8 8 

Т1, Т2,…, Т8 – теми змістового модуля; 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

75-81 

69-74 
задовільно 

60-68 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Каминського, П.В. Пашка. – К. : Знання, 2004. 
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