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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

У зв’язку зі збільшенням експортно-імпортних операцій на ринках 

з’являється значна кількість товарів сумнівної якості. Це в свою чергу вимагає 

уміння орієнтуватись у традиційному асортименті товарів, знати особливості їх 

класифікації за певними ознаками або повністю, а також уміти їх розпізнати, 

ідентифікувати, проводити експертизу. 

Згідно з Указом Президента України «Про Державну митну службу України» 

поставлено завдання про національну систему підготовки та підвищення кваліфікації 

працівників митної системи. Тому спеціалісти-товарознавці повинні бути 

обізнаними у деяких аспектах практичної діяльності працівників митниці, де 

навички товарознавця можуть стати у нагоді при здійсненні митного оформлення 

товарів, що є об’єктами зовнішньоторговельних угод.  

Саме правильне віднесення товару до відповідного класифікаційного 

угруповання в системі товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності є 

тим моментом, де знання товарознавця перетинаються з навичками митного 

інспектора, який повинен вміти правильно ідентифікувати товар, визначити код 

товару за УКТ ЗЕД і як наслідок правильно начислити митні платежі.  

Правильне визначення положення товару в номенклатурі (його класифікація) 

має вирішальне значення для встановлення режиму державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, під який цей товар підпадає. Єдине розуміння 

класифікаційних угрупувань УКТ ЗЕД є необхідною умовою для визначення 

ставок мита та інших платежів. Особлива увага приділяється вивченню тих 

угрупувань товарів, які можуть бути об’єктами неправильної класифікації під час 

імпортних операцій, результатом чого є неправильне начислення митного 

платежу.  

Під час вивчення всіх тем і питань дисципліни «Митні збори, тарифи та 

товарна номенклатура ЗЕД» на вирішення поставленої проблеми чи навчального 

завдання в ракурсі майбутньої професійної діяльності передбачається активна 

самостійна пізнавальна діяльність студентів.  
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Допомогти самостійно опанувати дисципліну та вирішити індивідуальні 

завдання повинні методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної 

дисципліни «Митні збори, тарифи та товарна номенклатура ЗЕД». 

Дисципліна «Митні збори, тарифи та товарна номенклатура ЗЕД» вивчається 

студентами факультету управління торговельно-підприємницькою та митною 

діяльністю спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі». 

Вивчення дисципліни «Митні збори, тарифи та товарна номенклатура ЗЕД» 

проводиться згідно з робочою програмою дисципліни «Митні збори, тарифи та 

товарна номенклатура ЗЕД». 

Метою самостійної підготовки є закріплення теоретичних знань студентів, 

отримання практичних навичок і розвитку самостійного мислення. 

Під час вивчення навчального матеріалу дисципліни 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.   

Вивчаючи теоретичний матеріал, необхідно використовувати 

рекомендовану літературу, конспекти лекцій і записи лабораторних робіт. 

Рекомендується використовувати технічні засоби навчання, ПЕОМ, активні 

методи, наочні методи навчання, а також методичні вказівки з самостійного 

вивчення та виконання практичних робіт.  

Підготовка майбутніх фахівців за спеціальністю «Товарознавство та 

експертиза в митній справі» неможлива без вивчення дисципліни «Митні збори, 

тарифи та товарна номенклатура ЗЕД», тому що за умов здійснення радикальних 

економічних реформ в Україні в структурі доходів державного бюджету 

оподаткування зовнішньої торгівлі займає суттєве місце. Крім того, механізм 

тарифного регулювання імпорту товарів сприяє захисту інтересів вітчизняних 
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підприємств та вітчизняного товаровиробника. Саме глибокі знання фахівців 

відносно митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств будуть сприяти здійсненню умов формування ринкової економіки, 

сприяти зростанню зовнішньоекономічної діяльності та забезпечувати економічну 

охорону державного кордону України. Тому актуальною є підготовка фахівців за 

спеціальностю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі»зі знаннями 

дисципліни «Митні збори, тарифи та товарна номенклатура ЗЕД». 

Методичні вказівки мають на меті допомогти студентам закріпити знання, 

одержані під час вивчення теоретичного матеріалу з курсу спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство 

та експертиза в митній справі» та надати студентам допомогу в оволодінні  

чіткого визначення тарифних та нетарифних методів регулювання 

зовнішньоекономічної  діяльності. 

Під час вивчення матеріалу студенти повинні коротко законспектувати суть 

основних понять, які використовуються при вивченні даної теми. Студенти 

перевіряють свою підготовку до занять за питаннями до самоперевірки. 

Рекомендується використовувати технічні засоби навчання. В результаті 

виконання практичних робіт, які емітують проведення митного оформлення,  

Перевірка знань студентів проводиться шляхом опитування, тестування. 

 

1. Мета та завдання курсу 

 

Студенти факультету управління торговельно-підприємницькою та митною 

діяльністю відповідно до навчальних планів вивчають дисципліну «Митні збори, 

тарифи та товарна номенклатура ЗЕД». Виходячи із мети вивчення дисципліни, 

призначенням методичних вказівок для самостійного вивчення курсу «Митні 

збори, тарифи та товарна номенклатура ЗЕД» є надання студентам теоретичних 

знань та практичного розуміння правильного визначення положення товару в 
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товарній номенклатурі УКТ ЗЕД, необхідних для успішної діяльності 

товарознавця – експерта в митній справі.  

Для досягнення мети навчальної дисципліни передбачається рішення 

наступних завдань: сприяти формуванню фахівців, які б відповідали новим 

тенденціям і перспективним вимогам підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів товарознавчого напряму з обізнаним орієнтуванням у просторі 

зовнішньоекономічних зв'язків, здатних вміти правильно ідентифікувати товар, 

визначити код товару за УКТ ЗЕД, що дозволить досягнути позитивних 

результатів у зовнішньоекономічній діяльності, підвищенні 

конкурентоспроможності товарів і забезпечити економічну охорону державного 

кордону України. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

– види мита  

       – порядок справляння ввізного імпортного та вивізного експортного мита 

       – звільнення від сплати мита  

–основні положення митного законодавства та засоби митного регулювання; 

–принципи, за якими відбувається групування товарів у єдиній 

гармонізованій системі (ГС)  опису та кодування товару; 

– види міжнародних товарних номенклатур; 

–взаємовідношення між торговельно-статистичною та митно-тарифною 

номенклатурами; 

– роль митної статистики у зовнішній торгівлі України; 

–принципи, за якими побудовано Український класифікатор товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД); 

–структуру УКТ ЗЕД та порядок формування угруповань товарів ; 

– порядок застосування правил інтерпретування при визначенні коду товару 

за УКТ ЗЕД; 

–вплив невірного кодування товару на подальше митне оформлення такого 

товару та начислення митних платежів; 
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–види зовнішньоекономічних угод і ризики під час міжнародних перевезень. 

вміти:  

– нарахувати ввізне імпортне та вивізне експортне мито  

– нарахувати акцизний збір та податок на додану вартість 

– користуватися Митним тарифом України , митними класифікаторами 

– робити нарахування митних зборів за перебування товарів під митним  

контролем 

–застосовувати правила інтерпретації у практичній діяльності при 

визначенні коду товару за УКТ ЗЕД; 

– швидко знаходити необхідну товарну групу, позицію, підпозицію, 

категорію, підкатегорію в класифікаторі товарів; 

–правильно визначати код товарів згідно з УКТ ЗЕД; 

–проводити деталізацію товару за рівнями, що покладені в основу УКТ 

ЗЕД;  

–правильно визначати ставки мита й інших митних платежів;  

–визначати товари, які можуть декларуватись не за своїм найменуванням 

або не вiдповiдним кодом товару згiдно з УКТ ЗЕД; 

–робити опис товару для заповнення митної декларації. 

 

2. Загальні методичні рекомендації та форми контролю 

 

Підвищення якості підготовки фахівців тісно пов'язане з постійним 

удосконаленням навчального процесу, пошуком нових шляхів підвищення 

ефективності навчання, які повинні активізувати пізнавальну діяльність студентів, 

прищеплювати їм практичні навички, спонукати до безпосереднього розвитку 

знань. Однією із форм удосконалення навчально-виховного процесу, яка 

здійснюється у позааудиторний час, є самостійна робота студентів. Наближення 

України до світового освітянського простору вимагає  втілення в учбовий процес 

принципів, де одним із важливих факторів є розвиток у студента навичок 

самостійності у прагненні набуття знань. Тому така велика увага приділяється 

організації саме самостійної роботи студентів. 

Оволодіння навчальної дисципліни «Митні збори, тарифи та товарна 

номенклатура ЗЕД»базується на знаннях низки дисциплін: «Хімія», «Фізика», 

«Товарознавство продовольчих товарів», «Товарознавство непродовольчих 
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товарів», «Митна справа», «Міжнародне право», «Організація боротьби з 

митними правопорушеннями», «Експертиза товарів». 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни виховують 

навички самостійного опрацювання тем дисципліни та вміння користуватись 

набутими теоретичними та практичними знаннями для вирішення конкретних 

завдань по проведенню правильного кодування товару, начисленню мита, 

визначенню товарів, код яких є сумнівним та потребує перевірки, до того ж 

наданий матеріал допоможе студентам правильно розуміти завдання та 

можливості товарознавця-експерта в митній справі. 

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни містять перелік 

основних питань для вивчення під час самостійної роботи над тематикою курсу, а 

також перелік тестових запитань (правильні відповіді для самоконтролю 

студентів знаходяться на с. 50) та список рекомендованої літератури для більш 

глибокого розуміння проблематики дисципліни «Митні збори, тарифи та товарна 

номенклатура ЗЕД».  

При вивченні дисципліни студенти повинні стежити за появою нових 

законодавчих актів та наказів Державної Митної служби України відносно правил 

визначення коду товарів, змін у митному регулюванні, порядку оформлення 

товарів при переміщенні через державний кордон України та інше, читати 

публікації у спеціальних журналах. 

Самостійна робота дисциплінує студентів, сприяє активізації їх творчої 

діяльності, спонукає до творчої, активної і напруженої праці, розвиває мислення, 

привчає до відповідальності і самоконтролю, активізує пошукову та дослідницьку 

діяльність. 

Самостійне вивчення навчального матеріалу рекомендується здійснювати за 

допомогою традиційних та новітніх інформаційних технологій, що є вимогою 

сучасного технічного розвитку суспільства і зорієнтоване на формування 

інтелектуального потенціалу фахівця. 

Якщо студент під час самостійної роботи не зміг виконати те чи інше 

завдання методичних вказівок або у нього виникли додаткові питання і труднощі 

за матеріалами теми, він повинен звернутися до викладача за консультацією у 

день, передбачений графіком консультацій чи поспілкуватись з викладачем в 

Інтернеті. 

Студенти, які не виконали самостійну роботу згідно навчального плану, до 

підсумкового контролю (заліку) не допускаються. 

Основне значення має повнота і глибина засвоєного матеріалу, проява 

самостійного творчого мислення. Кожному студентові слід пам’ятати, що 

головною умовою якісного засвоювання дисципліни є систематичне самостійне 

вивчення її протягом  всього відведеного часу. 

При визначенні рівня успішності студентів використовується певний 

порядок контролю знань, зорієнтований на стимулювання систематичної 

самостійної роботи студентів. 

Контроль повинен охоплювати усі види самостійної роботи і передбачає: 

–перевірку конспектів; 
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–цільове письмове або усне опитування змісту основних теоретичних 

питань, що були винесені на самостійне вивчення; 

–перевірку відповідності розв´язання задачі стосовно кодування різних 

товарів; 

–тестування з тем, що вивчалися самостійно. 

При оцінці знань, крім повноти розкриття питання, враховується: логічність 

мислення та послідовність, культура мови, впевненість у відповіді, посилання на 

додаткові літературні джерела, використання нормативно технічної документації, 

творчий аналіз та висновки з опрацьованої теми, тощо. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Органічною складовою навчального процесу є контроль рівня знань. 

Під час практичних занять з дисципліни «Митні збори, тарифи та товарна 

номенклатура ЗЕД» застосовується поточний контроль знань. Цей вид контролю 

організується так, щоб стимулювати ефективну роботу студентів і забезпечити 

об'єктивне оцінювання знань. 

Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни враховує види 

занять, передбачених навчальним планом, який передбачає лекційні та практичні 

заняття, а також самостійну роботу. 

Поточний контроль включає: 

а) Оцінювання знань студентів під час практичних занять; 

б) Проведенням підсумкових письмових контрольних робіт; 

в) Оцінювання знань з використанням тематичних тестів, що надані у 

методичних рекомендаціях для поточного та підсумкового контролю знань 

студентів з дисципліни, можуть проводитись на прикінці практичного заняття; 

г) Оцінювання самостійної роботи студента під час підготовки до 

практичного заняття. 

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю проводиться (за 

5-бальною шкалою) за такими критеріями: 

 Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

 Ступінь засвоєння фактичного матеріалу дисципліни; 

 Ознайомлення з основною (обов'язковою) та додатковою літературою, а 

також із сучасною вітчизняною та зарубіжною літературою з питань, що 

розглядаються; 

 Уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, 

розв'язанні завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

 Логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, 

вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації, 

отриманої з доповідей інших осіб. 

При проведенні поточного тематичного тестування визначається рівень 

знань студентів з теоретичних питань курсу. Мінімальна кількість правильних 
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відповідей студента на тестове завдання з теми курсу, що дозволяє оцінити 

результати тестування позитивно (від 0 до 10 балів), має бути більше 70% від 

загальної кількості запитань тестового завдання. Для отримання оцінки 

«відмінно» кількість правильних відповідей повинна складати 90... 100%. від 

загальної кількості тестів, для отримання оцінки «добре» кількість правильних 

відповідей повинна складати 80... 89%. 

Проведення підсумкових письмових контрольних робіт, які складається з 

двох частин – теоретичного питання та практичного завдання, передбачає оцінку 

знань студентів за чотирибальною системою оцінок: 

Оцінка «Відмінно» ставиться за умови, що зміст роботи відповідає заданому 

варіанту, відповіді на питання грамотні, чіткі, повні та виконання практичного 

завдання правильно. Студент виявляє знання основної та додаткової літератури, 

передбаченої програмою на рівні творчого виконання. Робота оформлена 

акуратно і студент під час співбесід за матеріалом роботи дає обґрунтовані 

відповіді. 

Оцінка «Добре» ставиться за умови, що зміст роботи відповідає заданому 

варіанту, виконання практичного завдання вірне теоретичне питання викладене, 

але студент допускає неточність у висновках, порушує логічність, виявляє знання 

програмного матеріалу на рівні аналітичного відтворення. Робота оформлена 

акуратно і студент під час співбесіди дає правильні відповіді. 

Оцінка «Задовільно» ставиться за умови, що студент демонструє знання 

основного програмного матеріалу, але вони носять розрізнений характер, відсутні 

висновки, є помилки у виконанні практичного завдання, відповідь на теоретичне 

питання дається на рівні репродуктивного відтворення. Робота оформлена не 

завжди охайно. 

Оцінка «Незадовільно» ставиться за умови, що робота із слова в слово 

переписана з підручника, відповіді не розкривають теми питання, допущено 

багато помилок у розв'язанні завдання, робота не вичитана, неохайно оформлена 

або студент під час співбесіди по матеріалу роботи не зміг дати обгрунтованої 

відповіді, виявляє знання на рівні нижче репродуктивного відтворення. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі заліку. Залік 

отримує студент якщо його знання відповідають переліченим вище критеріям, а 

також за умови активної участі в аудиторних заняттях, отриманні позитивної 

оцінки за результатами опитування та тестування. 
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тематичний план дисципліни з розподілу навчального часу за розділами, 

видами аудиторних занять, самостійною й індивідуальною роботою студентів 

денної форми навчання наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1  

Розподіл навчального часу за розділами, формами аудиторних занять 

(лекції, практичні), самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми 

навчання 

 

 

Назви 

розділів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма, у тому числі 
усього 

год 
д/пр 

звичайна інд. 

зав. 

прискорена інд. 

зав. лекції практ. с.р. лекції практ. с.р. 

 Розділ 1  
Тема 1. Митно- 

тарифне 

регулювання 

зовнішньо- 

економічної 

діяльності. 

Значення 

тарифних 

заходів 

30/22 6 8 14 2 4 4 12 2 

Тема 2. Види 

мита та 

застосування 

мита при 

здійсненні 

зовнішньо-

економічних 

операцій. 

Характер 

походження 

митних 

податків 

30/22 6 10 11 3 4 4 11 3 

Разом за 

розділом 1 

60/44 12 18 25 5 8 8 23 5 

ІНДЗ 5 5 
Розділ 2 

Тема 3. Товарна 

номенклатура 

зовнішньо- 

економічної 

діяльності. 

Взаємовідно-

шення між 

торговельно-

30/22 

 

 

 

6 8 14 2 4 4 12 2 
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статистичною 

та митно-

тарифною 

номенклатура- 

ми. Митна 

статистика 

зовнішньої 

торгівлі 

України. 

Походження ГС 

опису і 

кодування 

товарів 

Тема 4. 

Деталізація 

товару за 

рівнями, що 

покладені в 

основу УКТ 

ЗЕД. Порядок 

визначення 

коду за УКТ 

ЗЕД 

30/24 6 10 11 3 4 4 13 3 

Разом за 

розділом 2 

60/46 12 18 25 5 8 8 25 5 

ІНДЗ 10 10 
Усього годин 120/90 24 36 50 10 16 16 48 10 

 
Таблиця 2  

Розподіл навчального часу за розділами, формами аудиторних занять 

(лекції, практичні), самостійної та індивідуальної роботи студентів заочної форми 

навчання 

 
 

Назви розділів 

і тем 

Кількість годин 

заочна форма, у тому числі 
усього 

год 
д/пр 

звичайна інд. 

зав. 

прискорена інд. 

зав. лекції практ. с.р. лекції практ. с.р. 

Розділ  1 

Тема 1. Митно-  

тарифне 

регулювання 

зовнішньо-

економічної 

діяльності. 

Значення 

тарифних 

заходів 

30/20 – – 26 4 – – 18 2 

Тема 2. Види 30/24 2 2 21 5 2 2 17 3 
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мита та 

застосування 

мита при 

здійсненні 

зовнішньо-

економічних 

операцій. 

Характер 

походження 

митних 

податків 

Разом за 

розділом 1 

60/44 2 2 47 9 2 2 35 5 

ІНДЗ 9 5 

Розділ 2 
Тема 3. Товарна 
номенклатура 

зовнішньо- 

економічної 
діяльності. 

Взаємовідно-

шення між 

торговельно-
статистичною та 

митно-тарифною 

номенклатура 
ми. Митна 

статистика 

зовнішньої 

торгівлі України. 
Походження ГС 

опису і 

кодування 
товарів 

 

30/22 2 2 22 4 - 2 18 2 

Тема 4 

Деталізація 

товару за 

рівнями, що 

покладені в 

основу УКТ 

ЗЕД. Порядок 

визначення 

коду за УКТ 

ЗЕД 

30/24 2 2 21 5 2 2 17 3 

Разом за 

Розділом 2 

60/46 4 4 43 9 2 4 35 5 

ІНДЗ 18 10 
Усього годин 120/90 6 6 90 18 4 6 70 10 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Митно – тарифне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Значення тарифних 

заходів 

8 

 1.1 Заходи митно-тарифного регулювання. Ознайомлення з 

Новим Митним тарифом України за станом на поточний 

рік. Термін дії тарифних обмежень імпорту товарів.  

 

2 

 1.2 Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі 2 

 1.3 Митна вартість та способи її визначення.  

 

2 

 1.4 Головна мета митних тарифів. Обмеження імпорту 

товарів відповідно системи ГАТТ/ВТО.  

 

2 

2. Тема 2. Види мита та застосування мита при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. Характер походження 

митних податків. 

10 

 

 2.1 Види мита. Визначення ставки мита. Характеристика 

основних видів мита та ставок митного тарифу України, що 

діють на сьогодення. 

 

2 

 2.2 Порядок справляння ввізного (імпортного) та вивізного 

(експортного) мита 

2 

 2.3 Звільнення від сплати мита. Особливі види мита. 

 

2 

 2.4 Порядок сплати акцизного збору та ПДВ. 

 

2 

 2.5 Визначення країни походження товарів 2 

3. Тема 3 Товарна номенклатура зовнішньо економічної 

діяльності. Взаємовідношення між торговельно-

статистичною та митно-тарифною номенклатурами. 

Митна статистика зовнішньої торгівлі України. 

Походження ГС опису і кодування товарів 

 

8 

 3.1 Основні завдання, ведення та формування митної 

статистики. Міжнародні товарні класифікації. 

 

2 

 3.2 Інформаційно – аналітична робота. Система кодування 

гармонізованої номенклатури. Товари групи «ризику» та 

«прикриття»  

2 
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 3.3 Роль товарної номенклатури у принципі побудови 
Митного тарифу України. 

 

2 

 3.4 Правила інтерпретації. Визначення товарних позицій та 

категорій. 
  

2 

4. Тема 4. Деталізація товару за рівнями, що покладені в 

основу УКТ ЗЕД. Порядок визначення коду за УКТ 

ЗЕД. 

10 

 4.1 Визначення положення товарних розділів ,підрозділів 2 

  4.2 Визначення положення товарних груп у розділах за УКТ 
ЗЕД. Порядок визначення коду за УКТ ЗЕД 

 

2 

 4.3 Характеристика принципів положення товарів за 

УКТЗЕД в групах з 01 по 97 

 

2 

  4.4 Визначення рівнів деталізації та коду товарів на рівні 

товарних груп з 01 по 24 групу  

 

2 

 4.5 Визначення рівнів деталізації товарів на рівні товарних 

груп з 25 по 97 групу  

 

2 

 Разом 36 

 

6.Завдання для самостійної роботи студентів 

 

У процесі вивчення курсу, при підготовці до практичних занять, студенти  

самостійно повинні опанувати питання до тем дисциплини, що надані у таблиці. 

 

Назва теми Обсяг  

годин 

 

Форми самостійної 

роботи 

Методи 

контролю 

Оцінк

а, 

max 

min- 

балів 
 д/в 

Розділ 1 

Тема 1. Митно – 

тарифне 

регулювання 

зовнішньоекономіч

ної діяльності. 

Значення тарифних 

заходів 

14 Самостійне вивчення 

питань: 

1. Види зовнішньо-

економічної діяльності, 

що підпадають під 

режим ліцензування та 

квотування.  

2. Документи, які 

Перевірка 

завдань, 

опитування 

на 

практичних 

заняттях 

4-3 
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надаються для одер-

жання ліцензії на товар, 

що підлягає під режим 

квотування. 3. Застосу-

вання тарифних 

обмежень. 4. Рішення 

про застосування 

тарифних обмежень 

імпорту товарів  

Тема 2. Види мита 

та застосування 

мита при здійсненні 

зовнішньоекономіч

них операцій. 

Характер 

походження 

митних податків. 

11 Самостійне вивчення 

питань:  

1. Види митних податків 

за характером поход-

ження. 2. Застосування 

митних пільг, поняття 

«переференційний 

режим». 3. Загальний 

порядок визначення 

країни походження то-

варів. 4. Особливі види 

мита. 5. Звільнення від 

сплати мита. 6. Які 

товари звільняються від 

обкладання митом.  

Письмова 

перевірка, 

опитування 

на 

практичних 

заняттях 

5-3 

Разом за розділом 1 25   9-6 

Розділ 2 

Тема 3 Товарна 

номенклатура 

зовнішньо 

економічної 

діяльності. 

Взаємовідношення 

між торговельно-

статистичною та 

митно-тарифною 

номенклатурами. 

Митна статистика 

зовнішньої торгівлі 

України. 

Походження ГС 

опису і кодування 

товарів 

14 Самостійне вивчення 

питань: 

1.Поняття про товарні 

номенклатури та основ-

ні вимоги до товарних 

номенклатур. 2.Структу-

ра товарної номенклату-

ри України. 3. Порядок 

угрупування товарів. 4. 

Мета та завдання вери-

фікації. 5. Документаль-

не підтвердження серти-

фікації товарів та 

правильності 

визначення країни 

походження 
6. Які критерії було 
використано при 

Письмова 

перевірка, 

опитування 

на 

практичних 

заняттях 

4-3 
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розробці ГС? 
7. Скільки розділів, 
груп, позицій включає 
ГС? 
8. Яке значення має 
митна номенклатура 
товарів для створення 
наступних міжнародних 
класифікацій? 
5. Що являє собою УКТ 
ЗЕД ?  
9. Який орган може 
вносити зміни та 
поправки до УКТ ЗЕД? 
10. Дайте визначення 
поняттю «класифікація 
товарів»? 
11. Які документи вико-
ристовує митна 
статистика? 

12. Які основні завдання 

митної статистики? 

Тема 4. Деталізація 

товару за рівнями, 

що покладені в 

основу УКТ ЗЕД. 

Порядок 

визначення коду за 

УКТ ЗЕД. 

11 Самостійне вивчення 

питань: 
1. Назвіть основні 
правила інтерпретації? 
2. Назвіть основні рівні 
деталізації в УКТ ЗЕД? 
3. Назвіть мету введення 
і застосування правил 
інтерпретації? 
4. Скільки цифр входить 
до Українського коду 
згідно до УКТ ЗЕД? 
5. Як позначені розділи 
в УКТ ЗЕД? 
6. Як правильно 
класифі-кувати товари, 
що продаються у 
наборах? 

7. Втрати держави при 

невірному кодуванні 

товарів.   
Також при класифікації 
товару необхідно мати 
відповіді на наступні 
запитання:  
1. Що це за товар?  

Письмова 

перевірка, 

опитування 

на 

практичних 

заняттях 

5-3 
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2. Із якого матеріалу (чи 
речовини) виготовлено?  
3. Для чого викорис-
товується?  
4. В якому вигляді 
використовується?  

5. Чи єдине це 

угруповання, в якому 

товар  описано? 

Разом за розділом 2 25   9-6 

Разом 50   18-12 
 

7. Завдання для індивідуальної роботи студентів 

 

Назва теми Обсяг 

годин 

 

Зміст 

індивідуальної 

роботи 

Методи 

контролю 

Оцінка, 

max-

min 

балів д/в 

Розділ 1 

Тема 1. Митно – 

тарифне 

регулювання 

зовнішньоекономіч

ної діяльності. 

Значення тарифних 

заходів 

2 Робота з 

літературними 

джерелами, 

вивчення 

законодавчої 

бази, написання 

реферату з теми 

Співбесіда, 

перевірка та 

захист реферату 

3-2 

Тема 2. Види мита 

та застосування 

мита при здійсненні 

зовнішньоекономіч

них операцій. 

Характер 

походження 

митних податків 

3 Робота з 

літературними 

джерелами, 

вивчення 

законодавчої 

бази, написання 

реферату з теми 

 

Співбесіда, 

перевірка та 

захист реферату 

4-3 

Разом за розділом 1 5   7-5 

Розділ 2 

Тема 3 Товарна 

номенклатура 

зовнішньо 

економічної 

діяльності. 

Взаємовідношення 

між торговельно-

статистичною та 

2 Робота з 

літературними 

джерелами, 

вивчення 

законодавчої 

бази, написання 

реферату з теми 

 

Співбесіда, 

перевірка та 

захист реферату 

3-2 
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митно-тарифною 

номенклатурами. 

Митна статистика 

зовнішньої торгівлі 

України. 

Походження ГС 

опису і кодування 

товарів 

Тема 4. Деталізація 

товару за рівнями, 

що покладені в 

основу УКТ ЗЕД. 

Порядок 

визначення коду за 

УКТ ЗЕД. 

3 Робота з 

літературними 

джерелами, 

вивчення 

законодавчої 

бази, написання 

реферату з теми 

 

Співбесіда, 

перевірка та 

захист реферату 

4-3 

Разом за розділом 2 5   7-5 

Разом  10   14-10 

 

Зміст тем дисципліни 

Розділ 1 

Тема 1. Митно – тарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Значення тарифних заходів 

 

Література: [1, с.5-8; 4, с.127-130; 6, с.40-43]. 

 

Під час вивчення цієї теми необхідно засвоїти знання відповідно тарифного 

та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 

функціонування митно – тарифної Ради України. 

 

Лекція 1: Митно-тарифна Рада України. Митний тариф. Тарифні та нетарифні 

методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Під час вивчення цієї лекції необхідно вивчати порядок формування та 

застосування Митного тарифу України і його правове регулювання. 

Студентам необхідно знати, на чому базується і в яких напрямках 

розвивається Митний тариф України. 

Необхідно знати ставки Митного тарифу, а також виняткові випадки, які 

передбачені законодавством України. 

Слід знати, ким затверджується Митний тариф України і в чому полягає 

сутність митно-тарифного регулювання(тарифні та нетарифні методи 

регулювання зовнішньоекономічні діяльності. Митно-тарифні заходи. Види 

зовнішньоекономічної діяльності, що підпадають під режим ліцензування та 
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квотування. Документи, які надаються для одержання ліцензії на товар, що 

підлягає під режим квотування.) 

Студентам необхідно засвоїти з якою метою діє Митно – тарифна рада. 

Необхідно знати, ким здійснюються функції робочого апарату Митно – 

тарифної ради. 

Слід уяснити, які функції здійснює та які повноваження має Митно – 

тарифна рада. 

Студентам необхідно знати тарифні та нетарифні методи регулювання 

зовнішньоекономічні діяльності. 

Необхідно уяснити, що нетарифне забезпечення передбачає застосування 

щорічних квот (кількісних обмежень) на імпорт продукції. 

Слід знати, які види зовнішньоекономічної діяльності підпадають під режим 

ліцензування та квотування. 

Особливу увагу треба звернути на документи, які надаються для одержання 

ліцензії на товар, що підлягає під режим квотування. 

 

Лекція 2. Головна мета митних тарифів. Обмеження імпорту товарів 

відповідно системи ГАТТ/ВТО. 

 

Під час вивчення цієї лекції необхідно засвоїти визначення головної мети 

митних тарифів,головні ефекти від застосування митних тарифів та особливості 

застосування тарифних обмежень відповідно норм ГАТТ/ВТО. 

Необхідно уяснити норми ГАТТ/ВТО, які передбачають захист 

виробника товару та підприємств, що виробляють подібні товари або прямо 

конкуруючі товари. Особливу увагу треба звернути на основний механізм 

діяльності і основні органи ГАТТ/ВТО та практику світової сертифікації. 

Необхідно знати, що включає практика світової сертифікації. 

Навчитись визначати чинні показники обмеження імпорту (граничний 

рівень доступу товару та граничну ціну сільскогосподарського товару). 

Знати в яких випадках відбувається застосування тарифних обмежень 

(тарифні обмеження імпорту товарів, при яких обставинах вони застосовуються).  

Потрібно розібратися в термінах дії тарифних обмежень імпорту товарів. 

Особливу увагу треба звернути на прийняття рішень про застосування 

тарифних обмежень. Хто приймає рішення про застосування тарифних обмежень 

імпорту товарів (за винятком підакцизних товарів)  

Студентам необхідно знати, що включають в себе тарифи обмеження імпорту. 

Вивчаючи цю тему, необхідно визначити існуючу можливість доступу 

товару, виражену у відсотках співвідношення обсягу імпорту і в яких 105 

відсотковий обсяг імпорту відповідного товару. 

Потрібно розібратися у таких поняттях, як граничний рівень доступу 

товару та гранична ціна сільськогосподарського товару. 

Тарифні обмеження імпорту товарів, в яких випадках вони застосовуються. 
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Потрібно розібратися, в яких випадках застосовується 125 відсотковий 

обсяг імпорту, в яких 110 відсотковий обсяг імпорту, і в яких – 105 відсотковий 

обсяг імпорту відповідного товару. 

Треба знати, як застосовуються і термін дії тарифних обмежень імпорту 

товарів. 

Необхідно знати, що рішення про застосування тарифних обмежень 

імпорту товарів (за винятком підакцизних товарів) приймає Кабінет Міністрів 

України за поданням Міжвідомчої комісії з питань регулювання імпорту після 

попереднього розгляду та схвалення Митно – тарифною радою пропозиції. 

Комісія розглядає питання щодо застосування тарифних обмежень 

імпорту товарів на підставі звернення зацікавлених міністерств, центральних 

органів виконавчої влади, об'єднань товаровиробників, окремих суб'єктів 

підприємницької діяльності України. 

 

Лекція 3. Використання митних зборів, сплата, ставки. Реорганізація 

стягнення митних зборів після вступу України до ВТО. 

 

Під час вивчення цієї лекції необхідно вивчати групи митних зборів. 

Відповідно митному кодексу України стягуються митні збори за виконання 

митними органами обов'язків та послуг в галузі митної справи. 

Слід знати, що митні збори належать оплаті до, або на момент здійснення 

митного оформлення. Митні збори сплачуються платниками в валюті України 

або в іноземній валюті. 

Треба знати, якими методами може здійснюватись сплата митних зборів. 

Потрібно розібратися, у яких випадках збори за митне оформлення не 

сплачуються. 

Необхідно знати, чим визначається строк перебування товарів під митним 

контролем для нарахування митних зборів при імпорті. Строк перебування під 

митним контролем у режимі експорту. 

Період, що не включається до строку перебування товарів під митним 

контролем. Період перебування товарів під митним контролем, за який митні 

збори не сплачуються. 

Під час вивчення цієї теми необхідно вивчити загальні положення про 

застосування митної охорони. Документи, що необхідні при ввезенні транзитних 

підакцизних товарів. Документи, що необхідні при вивезенні транзитних 

підакцизних товарів. 

Надати характеристику ВТО.Уяснити заходи, що вживає ВТО для 

регулювання відносин між державами та  охарактеризувати вимоги Всесвітньої 

організації торгівлі до сплати митних податків та зборів.  
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Контролюючі тести 
 

1. Всесвітня організація торгівлі – це: 
  1. Різновид заходів по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності; 
  2. Організація, яка розробляє заходи, направлені на захист українського ринку; 
  3. Багатостороння міжнародна угода про основні принципи, норми, правила 

введення державного регулювання, взаємної торгівлі держав-учасників; 
  4. Багатостороння міжнародна угода про основні принципи, норми та правила 

введення державного регулювання. 
2. Що передбачають норми ГАТТ/СОТ: 

  1. Захист виробника товарів та підприємств, які виробляють подібні товари або 
прямо-конкуруючі  товари; 

  2. Розвиток світової торгівлі за  економічними законами; 
  3. Взаємне надання режиму найбільшого сприяння в торгівлі; 
  4. Лібералізація торгово-політичних режимів. 

3. Назвіть, яке значення має принцип присвоєння кожному товару 
індивідуального коду згідно УКТ ЗЕД: 

1. По коду УКТ ЗЕД визначається мито на товари; 
2. Кожний код товару визначає його особливості; 
3. По коду визначається ціна товару; 
4. По коду визначається час перебування на митному складі. 

4. На використанні якого фактору засновано принципи митно-тарифного 
регулювання? 

1. На використанні фактору росту виробництва; 
2. На використанні цінового фактору впливу на зовнішньоторговельний обіг; 
3. На використанні фактору підйому економічного потенціалу нерозвинених 

країн; 
4. На використанні зобов’язань про міжнародну підтримку. 

5. Які завдання вирішуються в процесі застосування митно тарифних заходів? 
1. Регулятивні, торгово-політичні, фіскальні; 
2. Регулятивні, фіскальні, політичні; 
3. Фіскальні, податкові, заспокійливі; 
4.  Торгово-політичні, митні, науково-дослідні. 

6. На рівні скількох цифрових знаків українська класифікація товарів ЗЕД 
гармонізована з тарифно-статистичною номенклатурою Європейського  
Економічного співтовариства? 

  1. На рівні 10 цифрових знаків; 
  2. На рівні 4  цифрових знаків;  
  3. На рівні 6  цифрових знаків; 
  4. На рівні 8  цифрових знаків  

7. Які критерії було використано при розробці номенклатури ГС? 
     1. За походженням товарів; 
     2. За видом матеріалу з якого виготовлено товар; 
     3. За призначенням товару та хімічним складом; 
     4. Всі відповіді вірні  
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8. Як зазначаються товарні позиції в номенклатурі гармонізованої системи? 
1. Дефісом; 
2. Римськими цифрами; 
3. Арабськими цифрами; 
4. Літерою. 

9. Яка мета створення єдиного міжнародного класифікатора товарів зовнішньо-
економічної діяльності? 

1. Для введення єдиної ціни на товари, що значаться за однаковими кодами; 
2. Для того щоб майже кожен товар мав однаковий код у будь якій країні світу 

на будь якій мові, що спрощує читання митних документів при операціях ЗЕД; 
3. Для наочності, які товари користуються попитом; 
4. Для визначення однакової у всіх каїнах нумерації сертифікатів якості.  

10. Який класифікатор в Україні є основним? 
1. КНЄЕС; 
2. НГС; 
3. УКТ ЗЕД; 
4. СМТК. 

11. Скільки розділів в УКТ ЗЕД? 
1. 31; 
2. 21; 
3. 22; 
4. 40. 

12. Скільки груп містить УКТ ЗЕД? 
1. 87; 
2. 95; 
3. 96; 
4. 97. 

13. В систему кодування УКТ ЗЕД якої країни входить 11 цифр? 
1. Китай; 2. США; 3. Японія; 4. Україна. 

14. На базі яких нормативів розроблено ТН ЗЕД? 
1. Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС); 
2. Комбінованої тарифно-статистичної номенклатури Європейського          

Економічного співтовариства (КНЄЕС); 
3. На базі ГС та КНЄЕС; 
4. На базі державного регулювання ЗЕД. 

15. Який орган вносить зміни та доповнення в УКТ ЗЕД? 
1. Державна митна служба; 
2. Міністерство економіки; 
3. Держстандарт України; 
4. Кабінет Міністрів України . 

16. Згідно з УК ТЗЕД національна  деталізація товарів має стільки знаків: 
1. 8; 
2. 10; 
3. 12; 
4. 14. 
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Тема.2 Види та застосування мита при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. Характер походження митних податків 

 

Література: [3; 4; 5, с. 40-46]. 

 

Під час вивчення цієї теми необхідно засвоїти: види мита, що 

застосовуються в Україні при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, 

засвоїти загальний порядок нарахування та сплати мита; вивчити застосування 

митних пільг, засвоїти поняття «преференційний режим»; 

 

Лекція 1. Види мита. Визначення ставки мита. 

Під час вивчення цієї лекції студентам необхідно знати, що включає в 

себе поняття «мито», та які види мита застосовуються в Україні (адвалорне та 

специфічне мито). 

Ввізне мито. На які товари нараховується і до яких товарів воно може 

бути диференційовано. 

Вивізне мито. На які товари нараховується і за якими ставками 

сплачується. 

Необхідно знати особливі види мита (сезонне, спеціальне, 

антидемпінгове, компенсаційне),їх роль у регулюванні економічних відносин 

держави. 

 

Лекція 2. Порядок справлення ввізного (імпортного) та вивізного 

(експортного) мита. Звільнення від сплати мита  

Під час вивчення цієї лекції необхідно вивчити, хто являється платниками 

мита і коли сплачується ввізне мито. 

Нарахування ввізного мита та порядок заповнення митної декларації. 

Основою для нарахування мита є митна вартість. 

Необхідно знати, за якими ставками і в якому порядку сплачується ввізне 

мито. 

Студент повинен знати, що надмір стягнених сум мита підлягає 

поверненню, і контроль за цім здійснює відділ митних доходів та платежів 

митного органу. 

Треба знати порядок надання відстрочення та розстрочення сплати мита, 

а також порядок заборгованості ввізного мита. 

Справлення ввізного мита. Нарахування та сплата ввізного мита. 

Загальний порядок нарахування відповідають порядку справлення ввізного 

(імпортного) мита. 

Звільнення від сплати мита відповідно закону «Про Митний тариф». 

Необхідно знати, які товари звільняються від обкладання митом. 

Слід звернути увагу на звільнення від обкладання митом за окремими 

операціями зовнішньоекономічної діяльності. 

Під час вивчення цієї теми треба знати, у яких випадках передбачається 

зниження ставок мита при ввозі та вивозі товарів з митної території України. 
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Необхідно ознайомитися з обкладанням митом при перетині меж 

національних митних зон. Передбачається безмитний ввіз та вивіз або пільгове 

обкладання товарів. 

Треба знати про застосування преференції за ставками Митного тарифу у 

вигляді звільнення від обкладання митом, зниження ставок мита або застосування 

квот на преференційний ввіз товарів. При яких умовах застосовуються 

преференційні ставки. 

Необхідно знати, які товари підлягають умовно – безмитному ввозу та 

вивозу товарів. 

 

Лекція 3. Визначення країни походження товарів, митної вартості та 

порядку застзастосування сертифікатів. 

 

Дати визначення країни походження товарів.Засвоїти порядок  

застосування  сертифікатів. 

Розуміти значення визначення країни походження товарів в 

зовнішньоекономічних відносинах. 

Необхідно знати, які товари вважаються повністю виробленими в країні, та 

визначення критерію «достатньої переробки», а також операції, які не 

відповідають критерію «достатньої переробки». Особливу увагу треба звернути 

студентам на характеристику поняття «Митна вартість».Уяснити Порядок 

визначення митної вартості. 

Засвоїти мету та завдання верифікації, шлях, яким здійснюється перевірка 

на автентичність сертифікату. Збагнути, яким чином відбувається перевірка 

правильності визначення країни походження товару. Що необхідно для  

документального підтвердження інформації. Яким чином підтверджуються 

результати верифікації. 

Треба знати, які господарські операції з продукцією українського 

походження можуть здійснювати іноземні суб'єкти господарської діяльності. 

Операції з продукцією українського походження, яка була отримана у власність 

іноземного суб'єкта господарської діяльності на території України і не вивозиться 

з митної території України. 

Митне оформлення при експортних відправленнях. Митне оформлення 

при бартерних контрактах. 

 
Контролюючі тести 

 

1. Основою для нарахування ввізного мита є: 

1. вартість однакових за властивостями товарів; 

2. ринкова вартість; 

3. митна вартість; 

4. вартість перевезення товару 
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2. Середня арифметична ставка ввізного мита митного тарифу України становить: 

1. 15%; 

2. 5,5%; 

3. 10,7%; 

4. 20,2%. 

3. Укажіть, як нараховується адвалерне мито: 

1. у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, що обкладаються 

митом; 

2. у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів; 

3. у встановленому грошовому розмірі в залежності від кількості товару, що 

перевозиться; 

4. у відсотках до вартості товару, вказаної у рахунку-фактурі. 

4.Назвіть мету «Постанови» про митні пільги: 

1. підтримка вітчизняних виробників та захист економічних інтересів України; 

2. забезпечення населення товаром, який не виробляється в Україні; 

3. підтримка держав, що утворюють разом з Україною митний союз; 

4. всі вище зазначені. 

5. Ввізне мито є диференційованим до: 

1. товарів та інших предметів, що надходять з держав, які входять разом з 

Україною до митних союзів, або утворюють з нею спеціальні зони і в разі 

встановлення будь-якого спеціалізованого преференційного режиму застосовують 

преференційні ставки ввізного мита; 

2. товарів для захисту національного виробника у разі коли товари ввозять на 

митну територію України за умов заподіяти значну шкоду; 

3. товарів, як заходи у відповідь на дискримінаційні та недружні дії інших держав, 

митних союзів та економічних угрупувань; 

4. товарів, які були вироблені з давальницької сировини закордонних фірм на 

митній території України. 

6.Державний грошовий податок, який збирають через установи з товарів, 

цінностей та майна, які перевозяться через кордон України - це: 

1. мито; 

2. акцизний збір; 

3. податок на прибуток; 

4.податок на додану вартість. 

7. При митному оформленні товарів, що ввозяться на митну територію та які 

вивозяться, перевірка митної вартості у відділі є: 

1. не обов'язковою; 

2. обов'язковою; 

3.обов'язковою при експорті; 

4. обов'язковою при імпорті. 
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8. Основою для нарахування ввізного мита є: 

1. фактурна вартість; 

2. ринкова вартість; 

3. митна вартість; 

4. фактурна та митна вартість. 

9. На який термін може встановлюватись сезонне мито? 

1. на термін 1 місяця; 

2. на термін 4-х місяців; 

3. на термін до 6-ти місяців; 

4. на термін до 5-ти місяців. 

10. Які види мита відносять до особливих? 

1. сезонне, спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне; 

2. сезонне, ввізне, вивізне; 

3. сезонне, спеціальне, антидемпінгове; 

4. сезонне, спеціальне, антидемпінгове, адвалерне, комбіноване. 

11. На які групи поділяють систему митних платежів? 

1.основні, платежі і додаткові платежі; 

2. платежі, що сплачують юридичні особи і платежі, що сплачують громадяни-

підприємці; 

3. основні платежі і компенсаційні платежі; 

4. платежі при ввозі товару та платежі при вивозі товару. 

12. У першій колонці графи 47 МД – «Вид», зазначається: 

1. відсоткова ставка митного  платежу  на даний товар; 

2. код товару згідно з УКТ ЗЕД на заданий вид товару; 

3. вид митного платежу згідно з класифікатором видів та ставок митних зборів; 

4. види митних платежів відповідно до країни походження товару. 

13. При нарахуванні ПДВ вказується: 

1. митна вартість товару з урахуванням сум митних зборів, мита та акцизного 

збору; 

2. відпускна вартість товару, витрати на перевезення товарів, акцизний збір; 

3.вартість товару згідно рахунку-фактурі, сума мита; 

4. митна вартість товару з урахуванням витрат і платежів по доставці товару, 

митні збори, мито. 

14. У графі «С» МД зазначається: 

1. сума нарахованого мита; 

2. номер і дата платіжного документу; 

3. загальна сплата усіх митних платежів при перевезенні даного товару; 

4. назва підприємства перевізника. 

15. Для яких із перелічених товарів та предметів допускається зниження ставок 

мита при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території? 

1. відремонтованих та раніш ввезених на митну територію України або вивезених 

за межі цієї території; 

2. пошкоджених до пропуску їх через митний кордон України, але придатних до 

використання як вироби або матеріали; 
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3. в інших випадках, що визначаються Кабінетом Міністрів України 

4.  усі відповіді вірні. 

16. Закон України «Про митний тариф» регулює: 

1. митне обкладення на території спеціальних митних зон України; 

2. обкладання податком на додану вартість на території митних зон України; 

3. обкладання акцизним збором вказаних товарів; 

4. усі відповіді вірні. 

17. Ввізне мито сплачується митним органам України, а в відношенні товарів, що 

пересилаються в міжнародних поштових відносинах відправленням мито 

сплачується: 

1. підприємствам зв'язку; 

2. митним органам України; 

3. Державній митній службі України; 

4. усі відповіді вірні. 

18. Платниками ввізного мита є: 

1. суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності; 

2. юридичні особи; 

3. громадяни - підприємці; 

4. усі відповіді вірні. 

19. Основою для квотування можуть бути: 

1. обов'язки держав за міжнародними угодами; 

2. необхідність дотримання національних інтересів; 

3. відповідність до міжнародних стабілізаційних угод; 

4. усі відповіді вірні. 

20. Основою для нарахування ввізного мита є: 

1. вартість однакових за властивостями товарів; 

2. ринкова вартість; 

3. митна вартість; 

4. вартість перевезення товару 

21. Порядок надання відстрочок та кредиту сплати мита встановлюється: 

1. прикордонною митницею, через яку прямує товар; 

2. регіональною митницею, в зоні діяльності якої знаходиться власник товару; 

3. Державним митним комітетом України; 

4. президентом. 

22. Адвалерне мито - це: 

1. мито, яке нараховується на товари та інші предмети у випадках їх вивозу за 

межі України; 

2. мито, яке використовується в окремих випадках на сезонні види товарів; 

3. мито, яке нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших 

предметів, які обкладаються митом; 

4. мито, яке нараховується на товари та інші предмети при ввозі їх на митну 

територію України. 
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23. Нарахування ввізного мита проводиться: 

1. в графі 47 МД; 

2. додаткових аркушах до графи 47 МД; 

3. в графі 47 МД та додаткових аркушах до неї; 

4. в графі 37 МД та додаткових аркушах до неї. 

24. Ціна фактично сплачена, або підлягає сплаті за товари на момент перетину 

митного кордону України, це: 

1. митна вартість; 

2. фактична вартість; 

3.загальна вартість; 

4. ринкова ціна. 

25. Після стягнення належної суми мита робиться запис із зазначенням стягненої 

суми у наступному місці документу: 

1. на зворотному боці МД; 

2. на зворотному боці провізної відомості; 

3. у графі 48; 

4. у графі 52. 

26. У випадку якщо неможливо визначити митну вартість як на підставі 

представлених документів, так і при відсутності ідентичних товарів, митна 

вартість товарів визначається на підставі ціни на: 

1. ідентичні товари; 

2. подібні товари; 

3. схожі товари; 

4. інші товари.    

27.Антидемпінгове мито - це: 

1. мито, яке нараховується на товари та інші предмети у випадках їх вивозу за 

межі України;+ 

2. мито, яке використовується в окремих випадках на сезонні види товарів; 

3. мито, яке використовується у випадках імпорту або експорту товарів за цінами, 

які набагато менші, ніж їх конкурентна ціна у країні. 

4. мито, яке нараховується на товари та інші предмети у випадках їх ввозу за межі 

України; 

28.Заповнення графи 47 МД по нарахуванню ввізного мита здійснюється: 

1. декларантом; 

2. інспектором митниці; 

3. митним брокером; 

4. декларантом або інспектором митниці. 

29.Якщо неможливо визначити або перевірити встановлену митну вартість, митні 

органи України визначають: 

1. ціни на ідентичні товари; 

2. ціни на подібні товари; 

3. ціни на схожі товари; 

4. ціни або на ідентичні або на подібні товари + 
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30.На який термін може бути введено сезонне мито 

1. не більш ніж на 4 місяці; 

2. не менш ніж на 4 місяці; 

3. на 2 місяці; 

4. на 1 рік. 

Розділ 2 

Тема 3. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. 

Взаємовідношення між торговельно-статистичною та митно-тарифною 

номенклатурами. Митна статистика зовнішньої торгівлі України. 

Походження ГС опису і кодування товарів. 

 

Література: [1, 2, 5, 10, 11, 17,18]. 

 

Під час вивчення цієї теми необхідно засвоїти: характеристику товарної 

номенклатури, що використовується митними органами України для цілей 

класифікації (кодування) товарів при митному оформленні, порядок угрупування 

товарів, порядок позиціювання та визначення положення товару в товарний 

номенклатурі ЗЕД (УКТ ЗЕД); вивчити порядок використання митних 

класифікаторів. 

 
Лекція 1. Взаємовідношення між торговельно–статистичною та митно-

тарифною номенклатурами. Походження Гармонізованої Системи опису і 
кодування товарів (ГС) 

Студентам необхідно знайти, що являє собою гармонізована система  опису та 
кодування товару. Коли була створена ГС. 

Вивчити три невід’ємні складові, що характеризують  ГС.  
Яке значення має ГС при створенні класифікації товарів та товарної 

номенклатури. Скільки знаків має товарний код за ГС. Описати, що включає товарна 
номенклатура як ГС, так і КНЄС 

Необхідно усвідомити мету та порядок застосування торговельно-статистичної 
та митно-тарифної номенклатур. Засвоїти їх взаємо підпорядкованість та відмінні 
ознаки. Яку роль означені товарні номенклатури відіграють у 
зовнішньоторговельній практиці. 

Мати уявлення про «міжнародні класифікатори». Визначити, як міжнародні 
класифікатори використовують в статистиці. 

Визначити роль митної статистики у розвитку міжнародних торговельних 
відносин України.  

Знати які основні данні повинні збирати та обробляти органи з митної 
статистки. Засвоїти основне призначення митної статистики.  

Вивчаючи тему студентам необхідно звернути увагу, які документи 
використовуються у митній статистиці. 

З’ясувати основну роль, що відіграє ГАТТ і СОТ у митно-тарифному 
регулюванні економічних відносин між країнами.  

Розуміти роль митно-тарифної номенклатури у регулюванні митно-тарифного 
обкладення та створенні дискримінаційних тарифних бар’єрів.  

Визначити порядок становлення та розвиток митно-тарифної номенклатури в 
Україні. 
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Знати, що Митний тариф України побудовано на основі УКТЗЕД, яка 
розроблена на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (у 1996) 
та Комбінованій номенклатурі ЄС. 

Бути обізнаними стосовно питання, як змінилися ставки у митно-тарифній 
номенклатурі за часи незалежності України. Які види ставок мита застосовуються у 
митному тарифі на сьогодення. 

 

Лекція 2. Роль товарної номенклатури в принципі побудови Митного тарифу 

України 

Під час вивчення цієї лекції слід вивчити товарну номенклатуру, яка 

розроблена на основі Гармонізованої системи опису і кодування товарів. Усі 

предмети, що підлягають митному контролю, систематизовано у 21 розділі, 97 

главах, 1241 позиціях та 5013 товарних підпозиціях. 

Опанувати характеристику товарної номенклатури, що використовується 

митними органами. 

Необхідно знати порядок угрупування товарів в УКТ ЗЕД, структуру 

цифрового коду і рівні деталізування ТН ЗЕД. 

Розглянути митні класифікатори. 

Треба знати, з якою метою використовуються митні класифікатори. Слід 

вивчити перелік митних класифікаторів та види кодування. 

Засвоїти  основну мету використання митних класифікаторівта принцип 

побудови Митного тарифу України. 

Мати єдине розуміння класифікаційних угрупувань УКТ ЗЕД, що є 

необхідною умовою для визначення ставок мита та інших платежів. 

Запамятати перелік митних класиання..Збагнути значення правильності 

класифікації товарів згідно до відповідної товарної номенклатури. 

Мати поняття про товарні номенклатури та основні вимоги до товарних 

номенклатур, особливо про товарну номенклатуру, яка розроблена на основі 

Гармонізованої системи опису і кодування товарів.Знати структуру товарної 

номенклатури Української класифікації товарів ЗЕД.  

Особливу увагу приділити вивченню тих угрупувань товарів, які можуть 

бути об’єктами неправильної класифікації під час імпортних операцій і як 

результат неправильне начислення митного платежу. 

Розуміти, що саме правильне віднесення товару до відповідного 

класифікаційного угруповання в системі товарної номенклатури 

зовнішньоекономічної діяльності є тим моментом де знання товарознавця 

перехрещуються з навичками митного інспектора, який повинен вміти правильно 

ідентифікувати товар, визначити код товару за УКТ ЗЕД і як наслідок правильно 

нараховувати митні платежі  
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Лекція 3. Характеристика розділів за УКТЗЕД 

 

Під час вивчення цієї лекції необхідно вивчати позначення розділів в 

УКТЗЕД, призначення приміток до розділів. 

Студентам необхідно знати, характеристику принципу, на якому базуються 

рівні угруповання товарів в УКТЗЕД  

Необхідно знати ієрархічну систему класифікації УКТ ЗЕД–вищий рівень 

має 21 розділ. Ці розділи охоплюють найбільш укрупнені класи товарів, 

згруповані відповідно до галузей промисловості за такими ознаками: походження 

матеріалу, з якого вироблено товар, призначення, хімічний склад. 

Слід знати, що для встановлення єдиної структури розрядності цифрового 

коду класифікаційні угруповання, які в подальшому не деталізуються, 

доповнюють двома нулями «00» до десяти знаків. Доповнення будь-якого 

класифікаційного угруповання нулями не змінює її класифікаційної назви. 

Студентам необхідно засвоїти, наприклад, до розділу І відносяться живі 

тварини та продукти тваринного походження, а до розділу XVII транспортні засоби, 

устаткування та пристрої, пов’язані з транспортом 

Необхідно знати, що назви розділів призначені лише для зручності 

користування УКТ ЗЕД і не повинні застосовуватися для юридичних цілей 

класифікації товарів. Для позначення розділів використовуються римські цифри. 
 
Контролюючі тести 

 
1. Які з перелічених завдань вирішує митна статистика? 

1. Забезпечення повного та достовірного обліку даних про експорт та імпорт 
товарів, підготовка вихідних даних для прогнозування макроекономічних 
показників; 

2. Аналіз основних тенденцій та динаміки зовнішньоторговельних потоків 
України; 

3. Аналіз кон’юнктури ринку держави, складання торгового та окремих статей 
платіжного балансів держави. 
4. Усі відповіді вірні.  

2. Територія країни, відносно якої здійснюється збір даних, тобто де ввезені чи 
вивезені, зі статистичної території товари повинні враховуватися, у статистиці 
зовнішньої торгівлі, має назву… 

1. Статистична територія; 
2. Спеціальна митна зона; 
3. Територія спеціальної зони митної торгівлі; 
4. Територія вільного оподаткування. 

3. Які відомості є первинними при формуванні митної статистики зовнішньої 
торгівлі? 

1. Відомості, що містяться у міжнародних договорах; 
2. Відомості, що містяться у митних деклараціях; 
3. Відомості про розрахунки між суб’єктами ЗЕД; 
4. Відомості, що містяться у акті експертизи при митному огляді. 
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4. Які товари не підлягають включенню у митну статистику? 
1. Товари, які піддані достатній переробці на митній території України; 
2. Товари, що перевозяться у багажу громадян; 
3. Товари, що заводяться дипломатичними особами для особистого 

використання; 
4. Товари, які переміщуються транзитом через територію України, тимчасово 

ввозяться чи вивозяться. 
5. Який принцип покладено в основу формування митних тарифних ставок? 

1. Принцип стягнення найбільших податків; 
2. Принцип взаємодопомоги економічно нерозвинутим країнам; 
3. Чим більший ступінь промислової обробки товару, тим більшим митом він 

обкладається; 
4. Принцип того, з якої держави надійшов товар.  

6. Скільки товарних позицій нараховує Гармонізована система? 
1. 10000 товарних позицій; 
2. 25000 товарних позицій; 
3. 150 товарних позицій; 
4. 1240 товарних позицій. 

7. Скільки назв товарів об’єднувала Гармонізована система опису та кодування 
товарів? 

1. 4900 назв; 
2. 10000 назв; 
3. 100 назв; 
4. 25000 назв. 

8. Який з перелічених класифікаційних рівнів містить найбільш загальний опис 
товару? 

1. Товарний розділ; 
2. Товарна група; 
3. Товарний знак; 
4. товарна позиція. 

9. Назвіть характерні ознаки ставок мита, що визначалися «Єдиним митним 
тарифом» України, який було затверджено у 1993 році; 

1. Занадто великі відсоткові ставки мита, що доходили до 70% 
2. Велике різноманіття різних видів мита, що становило труднощі при їх 

визначені; 
3. Помірні ставки мита, які стимулювали ввезення імпортних товарів; 
4.  Майже однакові ставки мита на зазначені тарифні товари. 

10. Які принципові відміні ознаки нової тарифної номенклатури Митного тарифу 
України від існуючої у перші роки незалежності України? 

1. Тим, що збільшилась кількість зарахованих до нього товарів та зменшились 
ставки мита;  

2. Тим, що товар можна було перевозити через кордон під новою 
номенклатурою; 

3. Тим, що її можна вважати дуже близькою до Брюссельської номенклатури за 
ставками мита; 

4. Тим, що її було створено на сучасній Гармонізованій системі опису та 
кодування товарів, що дозволило встановити ставки мита по 9 і 10 значних товарних 
позиціях. 
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11. В якому році і в якому місяці було затверджено нині діючу в Україні товарну 
номенклатуру? 

1. У квітні 2001 р.; 
2. У березні 2008 р.; 
3. У травні 1994 р.; 
4. У квітні 2008 р. 

12. Які види митних ставок застосовано у митному тарифі України? 
1. Компенсаційні, адвалерні, сезонні; 
2. Адвалерні, специфічні, комбіновані; 
3. Специфічні, комбіновані, компенсаційні; 
4.  Адвалерні, сезонні, компенсаційні, лімітовані. 

13. У яких грошових одиницях подаються специфічні ставки у митному тарифі? 
1. У євро; 
2. У гривні; 
3. У  доларах; 
4. Всі перелічені відповіді вірні. 

14. На скількох знаках побудовано код у Європейській Гармонізованій системі опису 
та кодування? 

1. На шести знаках; 
2. На чотирьох знаках; 
3. На десяти знаках; 
4. На восьми знаках. 

15. Що не включає номенклатура ГС та митного тарифу України? 
1. Електричний струм; 
2. Наркотики; 
3. Зброю; 
4.  Послуги.  

16. Який принцип використано при утворенні груп у товарній номенклатурі? 
1. Принцип хімічного складу товару; 
2. Принцип послідовності обробки товару – від сировини до отримання 

напівфабрикатів; 
3. Принцип класифікації за функціями товару; 
4. Принцип градації товару за пакуванням. 

17. Митний тариф, зміни і доповнення до нього повинні бути офіційно 
надруковані в засобах масової інформації не пізніше ніж ... до дати введення їх в 
дію: 

   1. 15 днів; 
   2. 30 днів; 
   3. 45 днів;  
   4. 50 днів. 

18. Митний тариф України затверджується: 
     1. Верховною Радою України;  
     2. Кабінетом Міністрів України; 
     3. Президентом України; 
     4. Державною митною службою України. 
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19. Коли Рада митного співробітництва прийняла Гармонізовану систему опису та 
кодування товарів? 

1. У червні 1993 р.; 
2. У червні 1983 р.; 
3. У червні 2003 р.; 
4. У червні 1973 р. 

 

Тема 4. Деталізація товару за рівнями, що покладені в основу УКТ ЗЕД. 

Порядок визначення коду за УКТ ЗЕД 

 

Література: [1, 2, 5, 10, 11, 17,18]. 

Під час вивчення цієї теми необхідно засвоїти: характеристику деталізації 

товару за рівнями, що покладені в основу УКТ ЗЕД що використовується 

митними органами України для цілей класифікації (кодування) товарів при 

митному оформленні, порядок визначення коду за УКТ ЗЕД, порядок 

позиціювання та визначення положення товару в товарний номенклатурі ЗЕД.  

 

Лекція 1. Правила інтерпретування. Деталізація товару за рівнями, що 

покладені в основу УКТ ЗЕД. Порядок визначення коду за УКТ ЗЕД 

Під час вивчення цієї лекції необхідно вивчати правила інтерпретування та 

порядок їх застосування. 
Знати основні складові товарної номенклатури. 
Вивчити, на чому базується рівні угрупування товарів в УКТ ЗЕД. 
Засвоїти, що найнижчим рівнем  деталізації товарів в товарній номенклатурі  є 

розділи.  
За якими ознаками згруповано товари в розділи і як вони позначаються? 
Яку нумерацію мають товарні групи та як деталізуються товари на їх рівні. 
Знайти порядок подальшої деталізації товарів на рівні товарних позицій, під 

позицій, категорій і під категорій які ознаки деталізації використовуються при їх 
побудові. 

Слід уяснити, яке значення системи пунктуації та система знаків. 
Мати уявлення, що являють собою «кошикові» угрупування, для чого існують 

примітки до розділів. 
Уяснити, що невід’ємною частиною товарної номенклатури є основні правила 

інтерпретації.  
Вивчити порядок застосування правил інтерпретації та їх зміст. 
Знати, як класифікуються товари, що поступають у наборах. 
Навчитися самостійно визначити код різних видів товарів і знати, що згідно з 

вимогами ТН класифікація (кодування) товару (виробу) здійснюється наступним 
чином: спочатку, згідно з першим правилом Основних правил інтерпретації 
класифікації товарів, визначається відповідна товарна позиція (перші чотири знаки 
товарного коду), в текстовому описі якої описано класифікований товар. При цьому 
необхідно перевірити, чи не існує відповідна примітка до розділу або групи, яка 
регламентує класифікацію цього товару. Після визначення відповідної товарної 
позиції визначаються послідовно підпозиція, категорія та підкатегорія, текстовий 
опис яких відповідає товару.  
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Також при класифікації товару необхідно мати відповіді на наступні запитання:  
1. Що це за товар?  
2. Із якого матеріалу (чи речовини) товар виготовлено?  
3. Для чого товар використовується?  
4. В якому вигляді товар використовується?  
5. Чи єдине це угруповання, в якому  цей товар описано?  
 

Лекція 2. Характеристика груп товарів за УКТЗЕД 

 

Під час вивчення цієї лекції необхідно вивчати характеристику основних 

ознак, за якими згруповано товари  у групи. 

Студентам необхідно знати, що у практиці світової торгівлі прийнято 

групувати товари за різними групами однорідних товарів до матеріалу, з кого 

вони виготовлені, та функції, які вони виконують. 

Необхідно зрозуміти, що такий розподіл товарів дозволяє виявити 

узагальнені характеристики їх якості та встановити необхідну номенклатуру 

показників якості кожної товарної групи, правильно проводити економічні 

операції, встановлювати мито, ціну товару, здійснювати їхній облік, а також з 

урахуванням узагальнених характеристик проводити кодування товару. 

Слід знати, що при цьому під кодуванням розуміють встановлення місця 

кожного виробу в систематизованому переліку класифікаційних виробів– 

класифікаторі, і після цього присвоєння йому певного умовного позначення– 

коду. 

Студентам необхідно засвоїти порядок деталізації товарів на рівні товарних 

груп з 01 по 24 групу. 

Необхідно знати, що групи сформовано за принципом послідовного 

оброблення товарів від сировини та напівфабрикатів до готових виробів, що 

створює умови для застосування класифікатора в митних тарифах. 

Слід уяснити, що назви груп і підгруп призначені лише для зручності 

користування УКТ ЗЕД і не повинні застосовуватися для юридичних цілей 

класифікації товарів. 

Необхідно уяснити, порядок деталізації товарів на рівні товарних груп з 25 

по 97 групу.  
 

Лекція 3. Характеристика товарних позицій, підпозицій, співпозицій, категорій, 

під категорій 

 

Під час вивчення цієї лекції необхідно вивчати порядок подальшої 

деталізації товарів на рівні товарних позицій, підпозицій, категорій, підкатегорій.  

Студентам необхідно знати, характеристику їх побудови., систему пунктуації 

та систему знаків. «Кошикові угрупування». «Кошикові позиції»–позиції, в яких 

класифікуються товари, особливо в даній товарній групі не пойменовані. їх 

введення обумовлено загальним принципом класифікації будь-яких об'єктів, а 

саме, множина об'єктів, що класифікуються, повинна бути замкненою. 
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Студентам необхідно засвоїти, що у разі потреби, вище товарних 

підпозицій, категорій, підкатегорій, розміщуються співпозиції. Для співпозицій не 

передбачено цифрового коду, вони позначаються знаком дефіс «-», який 

ставиться перед їхньою назвою. Співпозиції означають спільну назву нижчого за 

рівнем класифікаційного угруповання, і в кінці їхньої назви стоїть двокрапка. 

Кількість співпозицій та кількість дефісів перед ними залежить від рівня вкладу 

інформації в назву класифікаційного угруповання. 

Необхідно знати, що для розрізнення товарів використовують два основних 

критерії: матеріали, з яких товари виготовлені; функції, виконувані цими 

товарами. Ці критерії можуть використовуватися одночасно або окремо. 

Наприклад, у разі класифікації напоїв враховуються тільки вихідні матеріали, з 

яких вони виготовлені (мінеральна вода – товарна позиція 2201, лимонад  – 

товарна позиція – 2202, пиво – товарна позиція 2203, вино виноградне натуральне 

– товарна позиція 2204). 

Слід уяснити, що у товарні позиції включаються однорідні товари, 

наприклад, різноманітні верстати (пиляльні, стругальні, фрезерні, токарні, 

свердлильні, згинальні, шліфувальні та інші ) для оброблення твердих пластмас, 

дерева, кістки та аналогічних матеріалів класифіковані в товарній позиції 8465 і є 

з точки зору УКТ ЗЕД однорідними. 

Особливу увагу треба звернути на те, якщо існує кілька варіантів можливої 

класифікації товарів, необхідно остаточно вибрати тільки один. Досить часто  

примітки до розділів та груп допомагають у вирішенні даної проблеми. Отже, 

першим кроком в остаточному визначенні товарної позиції для товарів, 

класифікація яких одночасно можлива в декількох товарних позиціях, є 

ознайомлення з примітками до відповідних розділів і груп, в яких можуть 

класифікуватися ці товари.  

 
Контролюючі тести 

 

1. Які невід’ємні складові має Українська товарна номенклатура? 
1. ставки мита, основні правила інтерпретації, коди товарних угрупувань; 
2. основні правила інтерпретації, примітки до розділів та груп, десятизначний 

код, назву товару одиниці вимірювання товару; 
3. назви розділів та груп, зміст розділів та груп, десятизначний код; 
4. ставки мита, десятизначний код, зміст розділів та груп. 

2. Скільки колонок включає структура УКТ ЗЕД? 
     1. 1 колонку; 
     2. 2 колонки; 
     3. 3 колонки; 
     4. 4 колонки. 
3. Скільки цифр має кожен товар в УКТ ЗЕД? 
     1. 7; 
     2. 8; 
     3. 10; 
     4. 12. 
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4. Що являють собою правила  інтерпретації? 
1. Сукупність положень, які являють собою заяву про наміри оформити товар й 

той  чи інший митний режим; 
2. Сукупність положень, в яких зазначені особливості оформлення МД; 
3. Сукупність обов'язкових положень, які регламентують засоби митно-

тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
4. Сукупність обов'язкових правових положень, які встановлюють порядок 

однозначного віднесення будь-якого товару до конкретної товарної позиції та 
категорії.  
5. Що означають розділові знаки «;»при застосуванні у текстовому описі товарних 
угрупувань? 

1. Розмежування товарів; 
2. Об’єднання групи товарів; 
3. Що починається суттєво новий опис іншого  товару; 
4. Продовження деталізації товарного угрупування на іншому рівні. 

6. Особливість товарної номенклатури, що передбачає зазначення певної кількості 
рисок (дефісів) перед текстовим найменуванням деталізованих угрупувань являє 
собою: 

1. Дефісну систему; 
2. Систему пунктуації; 
3. Систему нумерації; 
4. Систему підпорядкування. 

7. Яку назву мають угрупування з текстовим описом «інші»? 
1. Товарна під категорія; 
2. «Кошикове» угрупування; 
3. Дефісна система; 
4. «Зайві» угрупування. 

8. Провести чіткий розподіл між різними товарними позиціями та визначити їх 
пріоритети при класифікації певних видів товарів дозволяють…: 

1. Правила інтерпретації; 
2. Товарні групи; 
3. Примітки до розділів; 
4. Додаткові одиниці вимірювання. 

9. Який принцип застосування правил інтерпретації? 
1. Принцип послідовності застосування кожного наступного правила 

допускається тільки при неможливості застосування попереднього; 
2. Принцип обмежування інформації у кожному із шести правил; 
3. Принцип переходу від більш простого до більш складного; 
4. Принцип розв’язання та визначення коду товару при послідовному 

взаємовиключні. 

10. Укажіть, якому рівню деталізації відповідають перші 2 знаки товарного коду? 

1. Другому правилу інтерпретації; 

2. Номеру товарної позиції; 

3. Номеру товарного підрозділу; 

4. Номеру товарної групи. 
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11. Яка основна одиниця виміру товарів прийнята в Україні при здійсненні операцій 

ЗЕД? 

1. Літри; 

2. Тонни; 

3.  Кг; 

4. Метри. 

12. Які ознаки використовують при групуванні товарів в УКТ ЗЕД? 

1. Призначення, вид початкового матеріалу; 

2. Походження, хімічний склад; 

3. Призначення, хімічний склад; 

4. Призначення, вид початкового матеріалу, походження, хімічний склад. 

13. Якою кількістю цифр визначаються під категорія в УКТ ЗЕД? 

1. 10; 

2. 4; 

3. 6; 

4. 9. 

14. Що означають перші чотири цифри десятизначного коду за УКТ ЗЕД? 

1. Розділ; 

2. Товарну позицію; 

3. Товарну категорію; 

4. Під категорію. 

15. Скільки правил інтерпретації включає в себе УКТ ЗЕД? 

1. 4; 

2. 7; 

3. 6; 

4. 10. 

16. Які рівні деталізації в УКТ ЗЕД позначаються дефісом «--»? 

  1. Товарні підпозиції; 

  2. Товарні співпозиції; 

  3. Товарні групи; 

  4. Товарні розділи. 

17. Яку товарну групу має молочна сироватка? 

1. 0403; 

2. 0405; 

3. 0404; 

4. 0406. 

18. Визначте код коропу прісноводного. 

1. 0301 93 0000; 

2. 0302 69 1100; 

3. 0302 64 4500; 

4. 0301 93 1000. 
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19. Яку під позицію має вершкове масло? 

1. 040501; 

2. 040500; 

3. 040510; 
4. 040520. 

20. Вкажіть товарну позицію сиру: 
1. 0406; 
2. 0405; 
3. 0404; 
4. 0403. 

21. Які живі тварини слід віднести до товарної позиції 010600 «Інші тварини живі»? 
1. Самки великої рогатої худоби, воли; 
2. Мули, лошаки; 
3. Віслюки, коні, кози; 
4. Домашні кролі, голуби.  

22. Який код має йогурт з вмістом жиру не більше 3%? 
1. 0403 10 9100; 
2. 0403 10 1100; 
3. 0403 10 6600; 
4. 0430 10 51000. 

23. Який товар значиться у категорії 0507 1000? 
1. Відходи рибні; 
2. Слонова кістка; 
3. Кінський волос; 
4. Кістки. 

24. Укажіть, до якої групи необхідно віднести м'ясо та харчові м'ясні субпродукти:  
   1. Група 06; 
   2. Група 10; 
   3. Група 32; 
   4. Група 02. 

25. До якої групи та категорії відносяться фотоплівки для кольорових фотографій 
(поліхромні)? 

1. Група 37; категорія 37025500; 
2. Група 37; категорія 36023200; 
3. Група 36; категорія 36023100; 
4. Група 37; категорія 37033200. 

26. Які товарні позиції включаються до групи 3 «Риба та ракоподібні, молюски та 
інші водні безхребетні»? 

1. Товарні позиції 0106, 0208, 0210; 
2. Товарні позиції 0407, 0208, 0210; 
3. Товарні позиції 0302, 0307; 
4. Товарні позиції 0106, 0508, 0210. 

27. В якій товарній позиції класифікується сушений, дроблений чи молотий перець 
роду Capsicum чи роду Pimenta? 

1. 0710; 
2. 0904; 
3. 0811; 
4. 0706. 
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28. В якому розділі знаходяться алкогольні та безалкогольні напої? 
1. IV;  
2. XII;  
3. X;  
4. VIII. 

29. Який товар значиться в під категорії 3306 10 000? 
1. Лосьйон для волосся; 
2. Речовина для чистки зубів (рідкі, у вигляді пасти та порошку); 
3. Шампуні; 
4. Всі відповіді вірні. 

30. До якої під категорії необхідно віднести засоби, які використовуються до та після 
гоління? 

1. 3307 10 0000; 
2. 3307 20 0000; 
3. 3307 10 2000; 
4. 3307 10 0100. 

31. Який товар необхідно віднести до товарної позиції 1105? 
1. Крохмаль; 
2. Пластівці та гранули; 
3. Борошно, крупа, пластівці та гранули картопляні; 
4. Борошно рисове. 

32. До якої групи необхідно віднести м'ясо та харчові м'ясні субпродукти? 
1. група 06; 
2. група 10; 
3. група 32; 
4. група 02. 

33. Які товарні позиції не включаються до групи 3 «Риба та ракоподібні, молюски та 
інші водні безхребетні»? 

1. Товарні позиції 0106, 0208, 0210; 
2. Товарні позиції 0301; 
3. Товарні позиції 0302; 
4. Товарні позиції 0306. 

34. Укажіть, які з перелічених товарних груп  мають  у складі підгрупи: 
1. 01 та 02; 
2. 04 та 05; 
3. 71 та 74; 
4. 10 та 20. 

35. До якого розділу відносять мате? 
1. Продукти тваринного походження; 
2. Продукти рослинного походження; 
3. Мінеральні речовини; 
4. Пластмаси та вироби з них. 
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Основні питання програми дисципліни «Митні збори, тарифи 

та товарна номенклатура ЗЕД» 

 

Для засвоювання теоретичного матеріалу рекомендується складати 

стислий конспект за темами розділів, користуючись запитаннями програми, 

приведеної нижче. 

 

 

Зміст тем дисципліни 

 

Розділ 1 

 

Тема 1. Митно – тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Значення тарифних заходів 

 

Програмні питання: з теми 1  

 

Лекція 1: Митно-тарифна Рада України. Митний тариф. Тарифні та нетарифні 

методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

 

1.Який порядок формування та застосування Митного тарифу України і 

його правове регулювання? 

2. На чому базується і в яких напрямках розвивається Митний тариф 

України? 

3.Ставки Митного тарифу, а також виняткові випадки, які передбачені 

законодавством України. 

4. Ким затверджується Митний тариф України і в чому полягає сутність 

митно-тарифного регулювання діяльності? 

5. На якій території діє Митний тариф України? 

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

7.Дати визначення 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 зовнішньоекономічні 

діяльності. 

14.Що передбачають нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності ? 

15.Які документи надаються для одержання індивідуальної ліцензії ? 

16. Дати визначення поняттям квота і квотування.  
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17.Якими управліннями здійснюється порядок розглядання заявок на видачу 

ліцензій ? 

18. В яких випадках використовуються непрямі методи для встановлення 

бази оподаткування ? 

 

Лекція 2. Головна мета митних тарифів. Обмеження імпорту товарів 

відповідно системи ГАТТ/ВТО. 

 

1. 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 ? 

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

застосування митних тарифів та особливості застосування тарифних обмежень 

відповідно норм ГАТТ/ВТО? 

3.Які норми ГАТТ/ВТО передбачають захист виробника товару та 

підприємств, що виробляють подібні товари або прямо конкуруючі товари? 

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

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

6.Які основні органи ГАТТ/ВТО ? 

7.Основний механізм діяльності ГАТТ/ВТО. 

8.Що включає в себе практика світової сертифікації ? 

9.Визначення чинних показників. 

10.Дати визначення 125%, 115%, та 105%  - обсягу і імпорту товару. 

11.Ким приймається рішення про застосування тарифних обмежень? 

12.В яких випадках відбувається застосування тарифних обмежень (тарифні 

обмеження імпорту товарів, при яких обставинах вони застосовуються)?  

13. Який термін дії тарифних обмежень імпорту товарів? 

14.Хто приймає рішення про застосування тарифних обмежень?  

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

співвідношення обсягу імпорту і в яких 105 відсотковий обсяг імпорту 

відповідного товару? 

16. В яких випадках застосовується 125 відсотковий обсяг імпорту, в яких 

110 відсотковий обсяг імпорту, і в яких – 105 відсотковий обсяг імпорту 

відповідного товару? 

17.Яким чином комісія розглядає питання щодо застосування тарифних 

обмежень імпорту товарів?  

 

Лекція 3. Використання митних зборів, сплата, ставки. Реорганізація 

стягнення митних зборів після вступу України до ВТО. 

 

1. Дати визначення поняттю «Групи митних зборів».  

2. Які  існують види митних зборів? 

3. За якими методами може здійснюватись сплата митних зборів? 

4. Ким встановлюються розміри ставок митних зборів? 
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5. Як визначається строк перебування під митним контролем? 

6. Куди зараховуються кошти, що надійшли від справляння сплати митних 

зборів? 

7. В якій графі МД провадиться нарахування митних зборів?  

8. В якій валюті України провадиться сплата митних зборів? 

9. Ким здійснюється сплата митних зборів? 

10. За яких умов митниця має право надати відстрочку або розстрочку 

сплати митних зборів? 

11. На який строк митниця має право надати відстрочку або розстрочку 

сплати митних зборів? 

12. Ким здійснюється контроль за поверненням надміру стягнутих сум 

митних зборів? 

13. Який  час не включається: до терміну перебування під митним 

контролем  при стягуванні митного збору за перебування під митним  контролем? 

14. Надайте характеристику ВТО. 

15. Чим регламентується структура та ухвалення рішень у Світовій 

Організації Торгівлі? 

16.Які питання вирішують- Рада з торгівлі товарами, Рада з торгівлі 

послугами та Рада з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності? 

17. Яким чином відбувається ухвалення рішень у СОТ? 

18. Обгрунтуйте які цілі передбачає СОТ? 

19. Які заходи вживає ВТО для регулювання відносин між державами? 

 

Тема.2 Види та застосування мита при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. Характер походження митних податків.  

 

Програмні питання з теми 2 

 

Лекція 1. Види мита. Визначення ставки мита 

 

1. Дати визначення миту. 

2. Які види мита використовуються в Україні ? 

3. Як нараховується адвалорне мито ? 

4. Як нараховується специфічне мито? 

5. До яких товарів ввізне мито може бути диференційоване? 

6. В яких випадках нараховується ввізне мито? 

7. В яких випадках нараховується вивізне мито?. 

8. Які особливі види мита використовуються в Україні? 

9. Хто являється платниками мита?   

10. В якій графі МД проводиться нарахування ввізного мита? 

11. Що є основою для нарахування мита? 
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12. Методи сплати ввізного мита? 

13. Протягом якого часу можна повернути надмір стягнених сум мита? 

14. Ким контролюється повернення стягнених сум ввізного мита? 

15. Ким надається відстрочка та розстрочка сплати мита? 

16. Як стягується сума своєчасно несплаченого мита? 

 

Лекція 2. Порядок справлення ввізного (імпортного) та вивізного 

(експортного) мита. Звільнення від сплати мита 

 

1. Порядок нарахування та сплати вивізного мита? 

2. Відповідно до якого закону відбувається звільнення від сплати мита? 

3. Які товари звільняються від обкладання митом? 

4. Які товари звільняються від обкладання митом за окремими операціями 

зовнішньоекономічної діяльності? 

5. В яких випадках передбачається зниження ставок мита при ввозі та 

вивозі з митної території України товарів? 

6. На які товари передбачається безмитний ввіз та вивіз або пільгове 

обкладання митом? 

7. При виконанні яких умов застосовуються преференційні ставки? 

8. Умовно – безмитний ввіз та вивіз. 

 

 

Лекція 3. Визначення країни походження товарів, митної вартості та 

порядку застзастосування сертифікатів. 

 

1. Які товари вважаються повністю виробленими в Україні? 

2. Чим може визначитись критерій «достатньої переробки»? 

3. Які операції не відповідають критерію «достатньої переробки»? 

4. Які іноземні суб'єкти можуть здійснювати операції з продукцією 

українського походження? 

5. За умови подання яких документів здійснюється митне оформлення при 

експортних відправленнях? 

6. Яке оформлення здійснюється під час реалізації бартерного контракту 

продукції українського походження на митній території України ? 

7. Яка мета та завдання верифікації? 

8. Якими шляхами здійснюється перевірка на автентичність сертифікату? 

9. Яким шляхом відбувається перевірка правильності визначення країни 

походження товару? 

10. На основі яких документів визначається документальне підтвердження 

інформації про митну вартість товарів? 
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Розділ 2 

Тема 3. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. 

Взаємовідношення між торговельно-статистичною та митно-тарифною 

номенклатурами. Митна статистика зовнішньої торгівлі України. 

Походження ГС опису і кодування товарів. 

 

Програмні питання з теми 3  

 

Лекція 1. Взаємовідношення між торговельно–статистичною та митно-

тарифною номенклатурами. Походження Гармонізованої Системи опису і 

кодування товарів (ГС)  

 

1. Дати визначення ТН ЗЕД. 

2. Яка система використовується в ТН ЗЕД? 

3. З яких елементів складається десятизначний код ТН ЗЕД? 

4. Який десятизначний знак коду на сьогодні є резервним? 

5. Назвіть рівні деталізації. 

6. У відповідності з галузями промисловості на які рівні групи зібрані 

товари? 

7. Назвіть правила інтерпретації. 

8. Яка мета використання митних класифікаторів? 

9. Види кодування. 

10. Перелік митних класифікаторів. 

11. На основі чого розроблена товарна номенклатура? 

12.Як систематизовано усі предмети, що підлягають митному контролю? 

13. Цифровий код ТН ЗЕД. 

14. Що включає в себе кодування товарів? 

 

Лекція 2. Роль товарної номенклатури в принципі побудови Митного тарифу 

України  

1. В чому полягає принцип побудови Митного тарифу України? 

2. Характеристика товарної номенклатури, що використовується митними 

органами. 
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3. Чому особлива увага приділяється вивченню тих угрупувань товарів, які 

можуть бути об’єктами неправильної класифікації під час імпортних операцій і як 

результат неправильне начислення митного платежу?. 

4. Чому важливе значення для працівників митної системи має 

Українській класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності – УКТ ЗЕД? 

5. Що входить до структури УКТ ЗЕД? 

6. Чому єдине розуміння класифікаційних угрупувань УКТ ЗЕД є 

необхідною умовою для визначення ставок мита та інших платежів? 

7. Яка класифікація є Товарною номенклатурою Митного тарифу України? 

8. З якою метою використовуються митні класифікатори? 

 

Лекція 3. Характеристика розділів за УКТЗЕД 

 

1. В чому полягає принцип, на якому базуються рівні угруповання товарів в 

УКТ ЗЕД? 

2. В чому полягають особливості характеристики розділів ( I-XXI) в УКТ 

ЗЕД? 

3. Яким чином відбувається позначення розділів в УКТ ЗЕД.? 

4. Для чого необхідні призначення приміток до розділів? 

5. Який вигляд має загальна кодова структура УКТ ЗЕД? 

6. Чому з угруповання товарів виділяється один або декілька видів продукції, 

що найбільш поширене у світовій торгівлі? 

7. З якою метою для інших видів товарів визначається класифікаційне 

угруповання – «інші»? 

8. За якою системою побудовано УКТ ЗЕД? 

9. За якими ознаками згруповано товари в розділи і як вони позначаються? 
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Тема 4. Деталізація товару за рівнями, що покладені в основу УКТ ЗЕД. 

Порядок визначення коду за УКТ ЗЕД 

 

Програмні питання з теми 4. 

 

Лекція 1. Правила інтерпретування. Деталізація товару за рівнями, що 

покладені в основу УКТ ЗЕД. Порядок визначення коду за УКТ ЗЕД. 

 

1. Які складові має товарна номенклатура?  

2. На чому базується рівні угрупування товарів в УКТ ЗЕД? 

3. Який рівень деталізації товарів є найнижчим в товарній номенклатурі?  

4. Яку нумерацію мають товарні групи та як деталізуються товари на їх рівні? 

5. Охарактеризувати порядок подальшої деталізації товарів на рівні товарних 

позицій, під позицій, категорій і під категорій. 

6. Які ознаки деталізації використовуються при їх побудові? 

7. Яке значення мають системи пунктуації та система знаків? 

8. Що являють собою «кошикові» угрупування? 

9. Пояснити, чому невід’ємною частиною товарної номенклатури є основні 

правила інтерпретації?.  

10. Як класифікуються товари, що поступають у наборах? 

 

Лекція 2. Характеристика груп товарів за УКТЗЕД 

 

1. За якими основними ознаками згруповано товари у групи в УКТЗЕД? 

2. Чому узагальнені характеристики якості товарів дозволяють виявити та 

встановити необхідну номенклатуру показників якості кожної товарної групи? 

3. Як узагальнені характеристики якості товарів дозволяють правильно 

проводити економічні операції, встановлювати мито, ціну товару, здійснювати 

їхній облік, проводити кодування товару? 

4. Що розуміють під терміном «кодування»?  

5. В чому полягає встановлення місця кожного виробу в систематизованому 

переліку класифікаційних виробів– класифікаторі? 
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6. Який принцип оброблення товарів створює умови для застосування 

класифікатора в митних тарифах? 

7. Чому назви груп і підгруп призначені лише для зручності користування 

УКТ ЗЕД і не повинні застосовуватися для юридичних цілей класифікації товарів? 

 

Лекція 3. Характеристика товарних позицій, підпозицій, співпозицій, категорій, 

під категорій 

 

1.З якою метою застосовується порядок подальшої деталізації товарів на 

рівні товарних позицій, підпозицій, категорій, підкатегорій? 

2. Який принцип лежить в системі пунктуації та системі знаків УКТ ЗЕД? 

3. Що розуміють під терміном «кошикові угрупування» ? 

4. Як називаються позиції, в яких класифікуються товари, особливо в даній 

товарній групі не пойменовані? 

5. Чим обумовлено введення  цих позицій в УКТ ЗЕД? 

6. Де розміщуються співпозиції? 

7. Чому для співпозицій не передбачено цифрового коду? 

8. Від чого залежить кількість співпозицій та кількість дефісів?  

9. Які основні критерії використовують для розрізнення товарів? 

10. Які товари з точки зору УКТ ЗЕД є однорідними?. 

11. Пояснити, що є першим кроком в остаточному визначенні товарної 

позиції для товарів, класифікація яких одночасно можлива в декількох товарних 

позиціях? 
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Таблиця правильних відповідей на тести 

 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 

№ з/п 

теста 

№ з/п 

теста 

№ з/п 

теста 

відпо-

віді 

№ з/п 

теста 

відпо-

віді 

№ з/п 

теста 

відпо-

віді 

1 1 1 3 1 4 1 2 

2 2 2 3 2 2 2 3 

3 3 3 1 3 2 3 3 

4 4 4 4 4 3 4 4 

5 5 5 1 5 1 5 3 

6 6 6 1 6 4 6 1 

7 7 7 2 7 1 7 2 

8 8 8 4 8 1 8 1 

9 9 9 2 9 3 9 1 

10 10 10 1 10 4 10 4 

11 11 11 1 11 1 11 3 

12 12 12 3 12 2 12 4 

13 13 13 1 13 1 13 1 

14 14 14 2 14 1 14 2 

15 15 15 4 15 4 15 3 

16 16 16 4 16 2 16 2 

  17 1 17 3 17 3 

  18 1 18 1 18 1 

  19 2 19 4 19 3 

  20 3   20 1 

  21 2   21 4 

  22 2   22 2 

  23 2   23 2 

  24 2   24 4 

  25 1   25 1 

  26 2   26 3 

  27 1   27 2 

  28 3   28 4 

  29 4   29 2 

  30 1   30 1 

      31 3 

      32 4 

      33 1 

      34 3 

      35 2 
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