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1. Опис навчальної дисципліни 

«Митні збори і тарифи»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

3 

Галузь знань 
(шифр та найменування) 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Вибіркова  

Модулів – 1 

Спеціальність  
(код та найменування) 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 4  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – (реферат, 

РГЗ) 2 

 

Семестр  

Загальна кількість 

годин  - 108 
7  

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання 

 аудиторних - 2 

 самостійної роботи - 

4 

Ступінь   

Бакалавр  

Лекції 

год. 18  год. 

Практичні (семінарські) 

год. 18  год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

год. 72  год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

год. 30  год. 

Курсовий проект 

(робота) 

 год.  год. 

Вид контролю: 

Залік    

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2 

для заочної форми навчання –  
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2. Заплановані результати навчання 

 

Метою курсу «Митні збори і тарифи» є вивчення митного законодавства 

щодо нарахування та стягнення митних платежів при переміщенні товарів, 

транспортних засобів та інших предметів через митний кордон України.  

        Задачі дисципліни:  

 ознайомлення з методами тарифного регулювання при переміщенні 

товарів, транспортних засобів та інших предметів через митну 

територію України; 

 вивчення нормативно-правової бази нарахування та стягнення митних 

платежів при переміщенні товарів, транспортних засобів та інших 

предметів через митну територію України; 

 оволодіння навиками роботи з ТН ЗЕД та УКТ ЗЕД, уміння визначати 

код товару згідно з УКТ ЗЕД; 

 навчитися визначати суму митної вартості товарів за 6 методами; 

 оволодіння навиками розрахунку суми митних платежів; 

 формування навиків та вмінь щодо документального оформлення 

результатів митного контролю та оформлення, зокрема митних 

платежів та митної вартості.  

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: 

- основні принципи митного права щодо нарахування та стягнення 

     митних платежів на товари, транспортні засоби та інші предмети,  

     що переміщуються через митний кордон України суб’єктами ЗЕД; 

- методи визначення митної вартості; 

- порядок та правила визначення коду товарів згідно з УКТ ЗЕД; 

- види митних платежів та особливості їх нарахування. 

 

вміти: 

- визначати митну вартість та код товару згідно з УКТ ЗЕД; 

- розрахувати суму митних платежів при переміщенні товарів, 

транспортних засобів та інших предметів через митний; 

- компетентно оформлювати необхідні митні документи. 
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3. Зміст навчального матеріалу дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Заходи тарифного регулювання та митна вартість 

       Тема 1. Вступ до курсу. Економічна сутність митних платежів. Тарифні 

заходи як один з основних методів регулювання митної системи України. Функції 

митних платежів. Загальна класифікація та характеристика. ЗУ «Про митний 

тариф».  

       Тема 2. Нормативно-правова база регулювання тарифних заходів. 

Митний кодекс України. ЗУ «Про митний тариф України», Податковий Кодекс 

України. Митна статистика.  

       Тема 3  Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної 

діяльності. Гармонізована система опису та кодування товарів. Структура УКТ 

ЗЕД. Правила визначення коду товарів. Визначення кодів товарів в залежності від 

ступеня обробки та вихідної сировини.  

       Тема 4. Митна вартість товарів. Сутність та методи визначення. Правове 

регулювання митної вартості товарів. Сутність та значення митної вартості. 

Методи визначення митної вартості: правила та характеристика методів. 

Документи, що підтверджують достовірність митної вартості.  Декларація митної 

вартості: порядок оформлення.  

               Модульна контрольна робота № 1.  

Змістовий модуль 2. Митні платежі: порядок їх нарахування та 

стягнення. Митні преференції.  

          Тема 5. Особливості нарахування та стягнення ввізного/вивізного мита. 

Митні преференції. Сутність та види мита. Платники мита та об’єкти 

оподаткування. Звільнення від сплати мита та митні преференції. Строки та 

способи справляння митних платежів. 

          Тема 6. Акцизний податок. Порядок та правила застосування акцизного 

податку.  Сутність,  платники та об’єкти оподаткування акцизним податком 

Розрахунок акцизного податку. Звільнення від акцизного податку. Операції з 

підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню 

Тема 7. Податок на додану вартість. Нарахування та правове 

регулювання. Сутність та база оподаткування ПДВ. Ставки ПДВ. Звільнення від 

сплати ПДВ.  

Тема 8. Митні збори. Плата за виконання митних формальностей.  

Сутність, плата та умови виконання митних формальностей митними органами. 

Сутність єдиного митного збору та розміри ставок. Звільнення від єдиного збору.  

Тема 9. Документальне оформлення результатів нарахування та 

стягнення митних платежів та зборів. Уніфікована митна квитанція форми МД-

1. Порядок та правила оформлення. Графа 47 МД: правила та порядок 

оформлення. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон 

України та місця митного оформлення таких товарів з визначенням їх вартості. 

Пропуск та оподаткування товарів, що ввозяться/вивозяться (пересилаються) 

громадянами за межі митної території України. 

Модульна контрольна робота № 2 
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4 Структура навчальної дисципліни(тематичний план) 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

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 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Заходи тарифного регулювання та митна вартість  

Тема 1. Вступ до 

курсу. 

Економічна 

сутність митних 

платежів. 

4 2    2       

Тема 2. 

Нормативно-

правова база 

регулювання 

тарифних заходів.  

14 2 2  4 10       

Тема 3. 

Структура та 

правила 

визначення коду 

товарів. 

14 2 2  6 10       

Тема 4. Митна 

вартість товарів. 

Сутність та 

методи 

визначення.  

14 2 2  4 10       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

46 8 6  14 32       

Змістовий модуль 2. Митні платежі: порядок їх нарахування та стягнення. 

Митні преференції 

 Тема 5. 

Особливості 

нарахування та 

стягнення 

ввізного/вивізног

о мита. Митні 

преференції.  

12 2 2  4 8       

Тема 6. Порядок 

та правила 

застосування 

акцизного 

12 2 2  4 8       
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податку.               

Розрахунок 

акцизного 

податку.  

Тема 7. Податок 

на додану 

вартість. 

Нарахування та 

правове 

регулювання. 

10 2 2  2 6       

Тема 8. Митні 

збори. Плата за 

виконання 

митних 

формальностей. 

10 2 2  2 6       

Тема 9. 

Документальне 

оформлення 

результатів 

нарахування та 

стягнення митних 

платежів та 

зборів. 

14 2 4  4 8       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

58 10 12  16 36       

Підготовка та 

проходження 

контрольних 

заходів 

4     4       

Усього годин  108 18 18  в т.ч 

30 

 

72       

 

5. Теми  практичних  занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Тема 1. Аналіз нормативно-правової бази щодо 

регулювання тарифних заходів  

2 - 

2 Тема 2. Визначення коду товарів за УКТ ЗЕД. 

Вивчення структури кодування товарів 

2 - 

3 Тема 3. Розрахунок митної вартості. Визначення 

митної вартості за 6 методами. Заповнення декларації 

2 - 
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митної вартості.  

Модульна контрольна робота № 1 

4 Тема 4.Визначення розмірів ставок та суми мита при 

здійсненні експортно-імпортних операцій з товарами. 

2 - 

5 Тема 5. Особливості визначення акцизного податку 

при переміщенні підакцизних товарів через митний 

кордон України.  

2 - 

6 Тема 6. Особливості розрахунку ПДВ при здійсненні 

експортно-імпортних операцій.  

2 - 

7 Тема 7. Митні збори та плата за виконання митних 

формальностей.  

2 - 

 8 Тема 8. Документальне оформлення результатів 

нарахування та стягнення митних платежів та зборів 

2 - 

9. Рішення ситуаційних задач. Модульна контрольна 

робота № 2 

2 - 

 Всього 18 - 

                                                                                                            

 

6. Завдання для самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  28 - 

2 Підготовка до лабораторних та практичних занять 4 - 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  

10 - 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 

30 - 

5 Виконання курсового проекту (роботи) - - 

Разом з дисципліни       72 - 

 

 

7. Індивідуальні завдання 
 

№ з\п Назва індивідуального завдання 

1. Система тарифного регулювання в Україні сьогодні 

2. Фіскальна функція митних органів. 

3 Митна статистика. Проблеми та перспективи. 

4 ЗУ « Про митний тариф». Переваги та недоліки 
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5. Митні збори сьогодні. ЇХ значення та ефективність від їх 

застосування.  

6. Митні преференції. Угоди між країнами.  

7. Угода України між країнами ЄС: переваги та наслідки.  

8. Економічні аспекти стягнення митних платежів. 

9. Значення та роль митної вартості для митної служби та держави в 

цілому.  

10. Документальне оформлення митних платежів.  

11.  Завдання та роль відділу доходів та зборів.  

12 Декларація митної вартості. Значення та порядок оформлення.  

13.  Введення митної статистики. Звітність. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення.  

14. Правове регулювання при переміщенні підакцизних товарів через 

митний кордон України.  

15. Акцизні марки та акцизна декларація. Порядок та правила 

оформлення.  

16. Історія виникнення та розвитку Гармонізованої системи опису та 

кодування товарів. 

17 Умови постачання ІНКОТЕРМС 2010. Значення ІНКТЕРМС 2010 

для нарахування митної вартості та митних платежів.  

 
                                                                                                    

8. Методи контролю 

 

Для контролю знань студентів по дисципліні передбачені такі його види: 

- поточне тестування та рішення ситуаційних завдань студентів на 

практичних заняттях; 

- письмовий контроль кожного залікового модуля і всього курсу. 

  Перелік питань для проведення «вхідного» контролю знань: 

1. Сутність митної справи та митної політики.  

2. Задачі та принципи митних органів України. 

3. Структура митних органів. 

4. Структура Митного Кодексу України; 

5. Митний контроль товарів, транспортних засобів та інших предметів, що 

переміщуються через митний кордон України.   

6. Митне оформлення товарів, транспортних засобів та інших предметів, що 

переміщуються через митний кордон України.   

7. Взаємозв’язок митних органів з іншими державними органами.  

8. Пропуск товарів через митний кордон України.  

9. Структура ВМД та особливості заповнення.  

10.  Митні режими. Їх характеристика.  

11. Визначення країни походження товарів. Сертифікація.  
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12. Декларування товарів та інших предметів із застосування ВМД. 

13. Документи, необхідні при митному контролі та митному оформленні 

товарів, транспортних засобів та інших предметів через митну територію 

України.  

14. Сутність та види порушень митних правил. Контрабанда.  

 

Перелік питань для проведення контролю «залишкових» знань: 
 

1. Економічна сутність тарифного регулювання. Значення оподаткування 

товарів при переміщенні через митний кордон України для економіки країни.  

2. Методи тарифного регулювання. 

3. Класифікація та види митних платежів. 

4. Митний тариф України. 

5. Сутність та функції Гармонізованої Системи опису та кодування товарів.  

6. Структура УКТ ЗЕД. 

7. Правила інтерпретації УКТ ЗЕД.  

8. Поняття та сутність митної вартості. Загальні положення про митну 

вартість. 

9. Методи визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митну 

територію України та порядок її застосування. 

10. Поняття та сутність митних зборів. 

11. Види та особливості застосування митних зборів. 

12. Порядок нарахування та сплати митних зборів. 

13. Уніфікована митна декларація форми МД-1. Правила та порядок 

заповнення.  

14. Особливості нарахування та стягнення єдиного митного збору при 

перетинанні транспортних засобів через митний кордон України.   

15. Поняття та сутність ввізного мита. Види та особливості застосування. 

16. Порядок нарахування та сплати ввізного мита. Звільнення від сплати 

ввізного мита. 

17. Функції відділу митної вартості та митних платежів. 

18. Поняття та сутність акцизного податку. 

19. Нормативно-правова база нарахування та стягнення акцизного податку. 

Об’єкти оподаткування та платники. 

20. Особливості перевезення підакцизних товарів, транспортних засобів та 

інших предметів через митну територію України. 

21. Поняття та сутність податку на додатну вартість. Правові основи та загальні 

положення справляння ПДВ при пересилання товарів, транспортних засобів та 

інших предметів через митну територію України. 

22. Платники,  об’єкт та база оподаткування  ПДВ. Звільнення від 

оподаткування ПДВ при митному оформленні. Порядок і терміни сплати ПДВ. 

23. Поняття та сутність митної преференції. 

24. Особливості справляння митних платежів при ввезенні на митну територію 

України окремих товарів. Правове регулювання митних пільг.  

25. Документи, необхідні при оформленні митних пільг. 
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   У процеси проведення лекційних  та практичних занять передбачено 

використання певного переліку нормативно-правових актів та документів, 

плакатів, відеоматеріалів, слайдів, уніфікованих  бланків документів та  наочних 

матеріалів. На лекціях і практичних заняттях передбачено використання 

роздавального матеріалу та пояснення матеріалу на зразках бланків документів, 

необхідних при митному контролі та митному оформленні товарів, транспортних 

засобів та інших предметів при переміщенні через митний кордон України.  

 

 

                                                         9. Методи навчання 

            Застосовуються такі методи навчання: словесний, наочний, відео-метод, 

практичний та інтерактивні.  

 

10. Схема нарахування балів студентів 

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

m

ax 

д/

з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

__7__ семестр (номер семестру) 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. “ Заходи тарифного регулювання та митна вартість ” 
(назва) 

Робота на лекціях 1 1 4 4    4 
   

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
2 4 3 6 12 

   

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
1 3 9 9 27 

   

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять 
1 1 3 3 3 

   

Виконання  індивідуальних 

завдань 
8 20 1 8 14 

   

Проміжна сума 
   

34 60 
   

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  16 25 1 16 25 
   

 Контроль результатів дистан 

ційного модулю 
 10/ 15/- 

 
10 15 

   

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 0/- 

 
0 0 

   

Оцінка за змістовий модуль 1 – 
  

60 100 
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Змістовий модуль 2. «Митні платежі: порядок їх нарахування та стягнення. 

Митні преференції 
Робота на лекціях 1 1 5 5    5 

 
  

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
2 4 6 12 24 

 

  

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
1 1,5 10 10 15 

 

  

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять 
1 1 6 6 6 

 

  

Виконання індивідуальних 

завдань  
10 15 1 10 15 

 

  

Проміжна сума 
   

43 65 
 

  

Модульний контроль у 

поточному семестрі  
12 25 1 12 25 

 

  

Контроль результатів дистан 

ційного модулю 
5 10 

 
5 10 

 

  

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 0/- 

 
0 0 

 

  

Оцінка за змістовий модуль 2 
   

60 100 
 

  

Разом з дисципліни  60….100 60…100 

 

Примітка: бали «за творчі здобутки» не враховують в оцінку за ЗМ. 

 

10.Методичне забезпечення навчальної дисципліни 
 

1. Методичні вказівки до виконання практик робіт з курсу «Митні збори і 

тарифи» для студентів денної форми навчання /укл.: доц. д.т.н. О.Б. Ткаченко, ст. 

викл. І.А. Мартиросян. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 44стр.  

2. Конспект лекцій з курсу «Основи митної справи» для студентів денної 

форми навчання /укл.: доц. д.т.н. О.Б. Ткаченко, ст. викл. І.А. Мартиросян. – 

Одеса: ОНАХТ, 2017. – 60стр.  

3. Конспект лекцій з курсу «Митні збори і тарифи» для студентів денної 

форми навчання /укл.: доц. д.т.н. О.Б. Ткаченко, ст. викл. І.А. Мартиросян. – 

Одеса: ОНАХТ, 2017. – 52 стр.  

4. Український Класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності.  

5. Комплекс законів , постанов, наказів та розпоряджень 

 

        

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Митний кодекс України [Текст]: Документ 4495-17, чинний від 13 березня 

2012  року , поточна редакція — від 01.04.2015, підстава 214-19 

2.  Закон України «Про Митний тариф України» [Текст]: Документ 584-18, 

чинний від 19 вересня 2013 року. 

3. Постанова Кабінету  Міністрів   України   «Питання пропуску через державний 



12 

 

  

кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних 

засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» [Текст]: Документ 

451-2012-п, чинний від 21.05.2012, поточна редакція — Редакція від 

21.08.2013, підстава 553-2013-п 

4. . Постанова КМ України "Деякі питання здійснення державного контролю 

товарів, що переміщуються через митний кордон України" [Текст]: Документ 

№ 1031,  чинний від 05.10.2011 

5. Податковий кодекс України [Текст]: Документ 2755-17, чинний від 02.12.2010, 

поточна редакція — Редакція від 10.04.2015, підстава 263-19 

6. Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

посадових осіб органів доходів і зборів»[Текст]:  Документ 214-19, чинний від 

2 березня 2015 року, поточна редакція — Прийняття від 02.03.2015 

7. Постанова КМ України "Порядок здійснення попереднього документального 

контролю в пунктах пропуску через державний кордон України" [Текст]: 

Документ № 1030, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2011  

 

Допоміжна 
 

1.  Основи митної справи : навч. посіб. [Текст] / [П. В. Пашко, В. А. Аргунов, В. 

П. Батіг та ін.]; за ред. П. В. Пашка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Т-во 

«Знання», КОО, 2014. – 318 с. 

8. Дудчак В. І. Митна справа [Текст]: навч. посіб. / В. І. Дудчак, О. В. Мартинюк. 

– К. : КНЕУ, 2013. – 310 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 
 

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в 

науці, культурі та освіті: Головне управління ДФС. - 2015. - [Электронный 

ресурс] — Режим доступу:   http://ch.sfs.gov.ua 

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в 

науці, культурі та освіті: Загальна характеристика митниці - 2015. - [Электронный 

ресурс] — Режим доступу:   http://arc.customs.gov.ua  

3.  Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в 

науці, культурі та освіті: Украинская классификация товаров ВЭД - 2015. - 

[Электронный ресурс] — Режим доступу:   http://qdpro.com.ua 

 

 

 

 

 

 

 

http://ch.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/121566.html
http://arc.customs.gov.ua/

