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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дисципліна «Менеджмент митної справи» вивчається при підготовці
бакалаврів

за

напрямом

«Менеджмент»

та

фаховим

спрямування

«Менеджмент митної справи».
При вивченні дисципліни розглядаються форми і методи державного
регулювання

митної

діяльності,

методи

митного

регулювання

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Особливу увагу приділяється
механізму

функціонування тарифної

системи

країни, оцінці

наслідків

функціонування механізму тарифного регулювання.
Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних
знань та практичних навичок з менеджменту митної справи.
Після вивчення дисципліни студент повинен знати:
- розуміти та знати сутність, сучасний стан та перспективи розвитку
митно-тарифних відносин;
- митно-тарифну політику як складову зовнішньоекономічної політики
держави;
- характеристику методів митного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності;
- організаційну структуру митної систему України;
-

економічну

природу

митного

тарифу,

його

класифікацію

та

функціональні завдання;
- сутність і місце митної вартості в системі митного оподаткування.
Після вивчення цього курсу студенти повинні вміти:
- нараховувати митний тариф в залежності від виду мита;
- застосовувати особливості видів мита;
- диференційовано застосовувати митні ставки залежно від країни
походження товару;
- оцінити вплив митного тарифу на доходи держави та організації;
- визначити фактичний та оптимальний рівень митного тарифу.

3

Дисципліна «Менеджмент митної справи» вивчається шляхом читання
лекцій та проведення практичних занять.
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Змістові модулі
Змістовий модуль І. Теоретичні основи та концептуальні засади
функціонування митно-тарифної системи країни.
Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних
відносин.
Митно-тарифна політика як складова зовнішньоекономічної політики
держави.
Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності.
Організаційна структура митної системи України.
Змістовий модуль ІІ. Механізм функціонування тарифної системи країни.
Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні
завдання.
Специфіка

використання

експортного

мита

при

регулюванні

національного ринку.
Застосування особливих видів мита як обмежувальних заходів.
Диференціація митних ставок залежно від країни походження товару.
Змістовий модуль ІІІ. Характеристика систем митних режимів.
Систематизація митних режимів при здійсненні ЗЕД.
Особливості застосування митного режиму при переміщенні майна через
кордон.
Використання митних режимів при наданні митними органами послуг у
сфері митно-тарифних відносин.
Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі
використання досвіду зарубіжних країн.
Міждисциплінарні

зв’язки.

Попередньо

визначаються

такі

фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни як «Мікроекономіка»,
«Макроекономіка»,
«Митний

контроль

«Основи
та

менеджменту»,
оформлення»,

«Основи

митної

«Маркетинг»,

справи»,

«Операційний

менеджмент», «Зовнішньоекономічна діяльність».
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І. Теоретичні основи та концептуальні засади
функціонування митно-тарифної системи країни.
Тема 1. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митнотарифних відносин.
Заняття проводяться у формі семінару за таким планом:
1. Сутність зовнішньоекономічних зв’язків.
2. Стратегії і тактики інтегрування економіки країни до світового економічного
простору.
3. Оптимальна модель взаємовідносин України зі світовим простором.
4. Місце митних відносин у моделі «внутрішні відносини – кордон – зовнішні
відносини».
5. Правовий аспект митних відносин.
6. Об’єкт митно-тарифних відносин.
Питання та завдання для вивчення теми:
1. Види митно-тарифних відносин.
2. Поняття «митно-тарифних відносин».
3. Міжнародні тарифні відносини.
4. Сфера функціонування міжнародних тарифних відносин.
5. Митно-тарифні регулятори як інструмент реалізації

митно-тарифної

політики.
6. Функції митних органів.
Рекомендована література: [1,2,4,7,9]
Тема 2. Митно-тарифна політика як складова зовнішньоекономічної
політики держави.
Заняття проводяться у формі семінару за таким планом:
1. Еволюція розвитку міжнародних економічних відносин.
2. Інструменти зовнішньоекономічної політики.
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3. Чотири складові митної політики України.
4. Основні цілі митної політики.
5. Функціональна спрямованість митно-тарифної політики.
6. Основні напрями митно-тарифної політики.
Питання та завдання для вивчення теми:
1. Основні принципи митної політики.
2. Компетенція митних органів.
3. Системність як принцип митного регулювання.
4. Специфічні принципи митної політики.
5. Митна політика у сфері зовнішньоекономічних зв’язків.
Рекомендована література: [1, 5, 9, 10]
Тема 3. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Заняття проводяться у формі семінару за таким планом:
1. Методи впливу держави на зовнішньоекономічні зв’язки.
2. Адміністративні методи регулювання митно-тарифних відносин.
3. Економічні методи регулювання митно-тарифних відносин.
4. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.
Питання та завдання для вивчення теми:
1. Основні завдання митного права.
2. Специфічні галузеві принципи міжнародного митного права.
3. Джерела міжнародного митного права.
4. Процедури у сфері міжнародних економічних відносин.
Рекомендована література: [5, 7, 9, 10]
Тема 4. Організаційна структура митної системи України.
Заняття проводяться у формі семінару за таким планом:
1. Завдання митної системи України.
2. Органи управління митною справою.
3. Механізм прийняття рішень у сфері застосування митного тарифу.
4. Основні функції Митно-тарифної ради.
7

Питання та завдання для вивчення теми:
1. Функції галузевих міністерств і відомств.
2. Періоди функціонування митної системи України.
3. Митна система України, її структура.
Рекомендована література: [3, 5, 7, 9]
Змістовий модуль ІІ.

Механізм функціонування тарифної системи

країни.
Тема 5. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та
функціональні завдання.
Заняття проводяться у формі семінару за таким планом:
1. Економічна роль митного тарифу.
2. Торгівельно-політична роль мита.
3. Механізм застосування митного тарифу.
4. Класифікація видів мита.
Питання та завдання для вивчення теми:
1.

Моделі

формування

митного

тарифу

залежно

від

функціональної

спрямованості.
2. Класифікація митного тарифу залежно від мети та функціональності його
застосування.
3. Критерії визначення номінального мита.
Рекомендована література: [7, 9, 12, 14]
Тема 6. Специфіка використання експортного мита при регулюванні
національного ринку.
Заняття проводяться у формі семінару за таким планом:
1. Основні завдання експортного мита.
2. Особливості нарахування митного тарифу залежно від виду мита.
3. Фіскальні механізми нарахування мита.
4. Сутність та нарахування адвалерного мита.
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Питання та завдання для вивчення теми:
1. Переваги і недоліки застосування специфічного мита.
2. Комбіноване мито, його специфіка.
3. Змішане мито, умови його застосування.
Рекомендована література: [3, 5, 7, 9, 10]
Тема 7. Застосування особливих видів мита як обмежувальних заходів.
Заняття проводяться у формі семінару за таким планом:
1. Аспекти особливих видів мита.
2. Механізм використання антидемпінгового мита.
3. Три групи показників, які використовуються при визначені економічних
збитків.
Питання та завдання для вивчення теми:
1. Випадки застосування антидемпінгового мита в Україні.
2. Основні митні методи захисту національного ринку в Україні.
3. Компенсаційне мито та умови його застосування.
Рекомендована література: [5, 6, 7, 9, 10]
Тема 8. Диференціація митних ставок залежно від країни походження
товару.
Заняття проводяться у формі семінару за таким планом:
1. Сутність простого митного тарифу.
2. Складний митний тариф.
3. Особливості простого митного тарифу в різних країнах.
4. Преференційні митні ставки та їх використання.
Питання та завдання для вивчення теми:
1. Особливості використання митних ставок в Україні.
2. Різниця між преференційними та пільговими митними ставками.
3. Умови встановлення преференції на товари.
4. Правила застосування митних ставок.
Рекомендована література: [4, 6, 8, 10]
9

Змістовий модуль ІІІ. Характеристика систем митних режимів.
Тема 9. Систематизація митних режимів при здійсненні ЗЕД.
Заняття проводяться у формі семінару за таким планом:
1. Митний режим, система митних процедур, їх зміст.
2. Функції які виконують митні режими.
3. Класифікація митних режимів.
4. Завдання експертизи експортного контролю.
Питання та завдання для вивчення теми:
1. Специфіка режиму реекспорту.
2. Схема дії митного режиму «реімпорт».
3. Особливості режимів, які використовуються при припиненні ЗЕД.
Рекомендована література: [3, 5, 6, 8, 9, 10]
Тема 10. Особливості застосування митного режиму при переміщенні
майна через кордон.
Заняття проводяться у формі семінару за таким планом:
1. Основні переваги митного режиму «Тимчасове ввезення (вивезення)».
2. Механізм дії митного режиму тимчасового ввезення або тимчасового
вивезення.
3. Документальне оформлення митного режиму тимчасового ввезення або
тимчасового вивезення
Питання та завдання для вивчення теми:
1. Перелік найбільш поширеного майна тимчасового ввезення (вивезення).
2. Особливості тимчасового ввезення і вивезення автотранспорту.
Рекомендована література: [7, 8, 9, 10, 11]
Тема 11. Використання митних режимів при наданні митними
органами послуг у сфері митно-тарифних відносин.
Заняття проводяться у формі семінару за таким планом:
1. Основні завдання митних ліцензійних складів.
2. Правила відкриття та експлуатації ліцензійних складів.
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3. Класифікація митних ліцензійних складів.
4. Правила експлуатації митних ліцензійних складів.
Питання та завдання для вивчення теми:
1. Магазин безмитної торгівлі.
2. Зобов’язання власника магазину безмитної торгівлі.
3. Механізм нарахування митних платежів при функціонуванні митного
режиму «магазин безмитної торгівлі».
Рекомендована література: [5, 7, 9, 10]
Тема 12. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на
основі використання досвіду зарубіжних країн.
Заняття проводяться у формі семінару за таким планом:
1. Основні причини, які перешкоджають процесу створення потужних секторів
промислового експорту за умови збереження високого рівня протекціонізму
для національних виробників.
2. Основні шляхи для створення сприятливого економічного середовища для
експортерів.
Питання та завдання для вивчення теми:
1. Необхідність створення ефективної системи контролю над отриманням
ресурсів.
2. Прийняття сучасних спрощених схем митного контролю і митного
оформлення.
Рекомендована література: [5, 7, 8, 10]
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
для поточного контролю теоретичних знань з дисципліни
При виборі правильної відповіді слід пам’ятати, що правильною є лише
одна відповідь (або більш повна).
Виберіть правильну відповідь.
1. Що належить до митної території України?
А) Територія, що становить єдину митну територію, у межах якої Україна
має виняткову юрисдикцію щодо митної справи.
Б) Територія, яка межує з іншими державами.
В) Територія, де розташовані контрольно-пропускні пункти митниці.
2.

Назвіть

орган

державного

управління,

спеціально

уповноважений

центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи:
А) Митно-тарифна Рада.
Б) Державна митна служба України.
В) Тарифне управління.
3. Який орган має право змінювати ставки ввізного мита?
А) Міністерство економіки?
Б) Кабінет Міністрів України?
В) Верховна Рада України?
4. Назвіть функцію митниці, яка домінує на сучасному етапі розвитку митної
системи України?
А) Фіскальна.
Б) Регулятор товарообігу.
В) Правова.
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5. Чи збігається митний кордон України з державним кордоном України?
А) Ні, не збігається.
Б) Так, збігається.
В) Збігається, за винятком меж спеціальним митних зон.
6. Назвіть органи митно-тарифного регулювання, який відповідає мезорівню:
А) Кабінет Міністрів України.
Б) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.
В) Всесвітня митна організація.
7. Назвіть орган митно-тарифного регулювання, який відповідає мегарівню:
А) Світова організація торгівлі.
Б) Верховна Рада України.
В) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.
8. В якій моделі митної політики застосовується високий рівень митного
оподаткування та жорстка система митного контролю і митного оформлення?
А) Протекціонізм.
Б) Градуалізм.
В) Вільна торгівля.
9. На якому з перелічених принципів базується митне регулювання в Україні?
А) Законності.
Б) Юридичної рівності і недискримінації.
В) Верховенства закону.
10. Яка з перелічених закономірностей домінувала на першому етапі еволюції
митної політики України ?
А) Контроль за зовнішньоторговельною діяльністю.
Б) Контроль за переміщенням фізичних осіб.
В) Фіскальна відносно імпорту товарів.
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11. Сукупність суспільно-економічних відносин, які опосередковують рух
товарів у сфері міжнародних економічних відносин — це:
А) Міжнародні митні відносини.
Б) Міжнародні тарифні відносини.
В) Міжнародні відносини.
12. Яка з функцій митниці домінувала на другому етапі розвитку митної
системи України?
А) Протекціоністська.
Б) Регулятивна.
В) Фіскальна.
13. До якої групи методів регулювання митної системи належить митний
тариф?
А) Правові.
Б) Адміністративні.
В) Економічні.
14. До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері митного регулювання
належить:
А) Встановлення розміру митних зборів і плати за митні процедури.
Б) Встановлення розміру ставок ввізного мита.
В) Встановлення розміру ставок підакцизного збору.
15. Єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та
спеціалізованих митних установ і організацій — це:
А) Митна служба України.
Б) Митна справа України.
В) Митна політика України.
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16. Назвіть основне завдання митних органів при реалізації митної політики
України:
А) Захист економічних інтересів України.
Б) Забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього
ринку.
В) Створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України
в систему світового поділу праці.
17. Який із перелічених органів забезпечує комплексний контроль за
додержанням законодавства України з питань митної справи:
А) Державна митна служба України.
Б) Митниця.
В) Регіональна митниця.
Г) Митний пост.
18. В якому з нормативних документів вказуються митні ставки відносно
імпорту певного товару:
А) Закон України «Про митний тариф».
Б) Митний кодекс України.
В) Закон України «Про єдиний митний тариф»
19. Який із перелічених митних органів не є юридичною особою:
А) Митний пост.
Б) Митниця.
В) Регіональна митниця.
20. Назвіть митний орган, який безпосередньо забезпечує виконання
законодавства України з питань митної справи:
Митниця.
Державна митна служба України.
Регіональна митниця
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21. Які бувають ставки мита?
А) Преференційні, пільгові, повні.
Б) Часткові, повні.
В) Преференційні, повні, часткові.
Г) Часткові, пільгові, повні.
22. Як розподіляється мито за способом нарахування ?
А) Адвалорне, специфічне, комбіноване, змішане.
Б) Внутрішнє та зовнішнє.
В) Пряме та непряме.
Г) Пряме, внутрішнє, адвалорне.
23. Визначте вид мита, що нараховується у % до митної вартості товарів:
А) Адвалорне.
Б) Специфічне.
В) Комбіноване.
Г) Змішане.
24. Мито — це:
А) Податок, який сплачується за товари, які перетинають митний кордон
України.
Б) Податок, що сплачується за товари чи предмети, які імпортують в Україну.
В) Податок, який сплачується за підакцизні товари.
25. На які з перерахованих товарів існує пільга 50 % від суми мита?
А) Дитячі товари.
Б) Майно, що вноситься до рахунку внеску іноземного інвестора у статутний
фонд спільного підприємства.
В) Товари в межах товарних груп 1—24.
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26. Який вид мита застосовується як запобіжний захід щодо учасників ЗЕД, які
порушують загальнодержавні інтереси?
А) Спеціальне мито.
Б) Антидемпінгове мито.
В) Компенсаційне мито.
Г) Специфічне мито.
27. Експортне .мито — це:
Податки, які включають до ціни реалізації.
Податки, які сплачуються з прибутку.
Податки, які відносяться на витрати виробництва.
28. Імпортне мито — це:
А) Податки, які відносяться на витрати виробництва
Б) Податки, які включають до ціни реалізації понад відпускну ціну
виробника.
В) Податки, які сплачують з прибутку.
29. За походженням розрізняють такі види мита:
А) Автономне, конвенційне.
Б) Постійне, змінне.
В) Адвалорне, специфічне, комбіноване.
30. За напрямом руху мито класифікується як:
А) Адвалорне, специфічне, комбіноване.
Б) Експортне, імпортне, транзитне.
В) Антидемпінгове, компенсаційне, сезонне.
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31. Яке з видів мита застосовується за принципом обмеження?
А) Сезонне.
Б) Антидемпінгове.
В) Імпортне.
32. Назвіть перевагу застосування адвалорного мита:
А) Зручне з точки зору адміністрування.
Б) Підтримується фіксований рівень захисту внутрішнього ринку незалежно
від коливання цін на товар.
В) Підтримується фіксований рівень захисту внутрішнього ринку, але
залежно від коливання цін на товар.
33. За якої з наведених закономірностей мито виконує фіскальну функцію?
А) Мито встановлюється нижче від різниці між світовими і національними
цінами.
Б) Мито встановлюється на підставі різниці між світовими і національними
цінами.
В) Мито встановлюється вище від різниці між світовими і національними
цінами.
34. Метою запровадження преференційного мита є:
А) Захист національного товаровиробника.
Б) Стимулювання імпорту в країну, що використовує даний вид мита.
В) Забезпечення надходженяя коштів до бюджету країни.
35. Чи залежить рівень митного захисту при використанні специфічного мита
від коливання цін:
А) Не залежить від коливання цін.
Б) Коливання цін справляють невеликий вплив.
В) Існує пряма залежність рівня від коливання цін.
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36. Специфічне мито, як правило, застосовується до:
А) Товарів, які мають різні якісні характеристики в межах декількох
товарних груп.
Б) Стандартних товарів.
В) Товарів, які мають різні якісні характеристики в межах однієї товарної
групи.
37. Як розподіляються види мита за метою і функціональністю?
А) Фіскальне, протекціоністське, преференційне.
Б) Спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне.
В) Експортне, імпортне, транзитне.
38. Формування якого виду мита відбувається за принципом «екскалації»
митних ставок?
А) Імпортного мита.
Б) Сезонного мита.
В) Компенсаційного мита.
39. Чому буде дорівнювати ефективний рівень митного захисту, якщо ставка
мита на кінцеву продукцію збігається зі ставкою на комплектуючі:
А) Вартості обробки товару.
Б) Номінальній тарифній ставці.
В) Різниці між внутрішньою та світовою ціною.
40. Яке з перелічених видів мита застосовується у відповідь на дискримінаційні
дії інших держав?
А) Реторсійне.
Б) Антидемпінгове.
В) Специфічне.
Г) Компенсаційне.
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41. Що розуміють під поняттям «ввезення в Україну та вивезення з України»?
А) Ввезення на митну територію України за умови зворотного вивезення за її
межі.
Б) Фактичне переміщення через митний кордон України товарів та інших
предметів.
В) Ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території товарів
та інших предметів.
42. Чи здійснюється сплата мита, якщо ввезені в країну товари зберігаються на
митному складі?
А) Так, але тільки після 10 днів зберігання.
Б) Ні, не здійснюється.
В) Так, тільки після 30 днів зберігання.
43. Чи обов 'язково спеціалізовані митні склади повинні мати самостійні
рахунки?
А) Обов'язково.
Б) Ні, не обов'язково.
В) Залежно від виду діяльності.
44. Чи нараховується імпортне мито на товари, вироблені з давальницької
сировини українського замовника?
А) Не нараховується, якщо вони ввезені не пізніше 30 календарних днів з
моменту оформлення вантажної митної декларації.
Б) Ні, не нараховується, якщо вони ввезені не пізніше 90 календарних днів з
моменту оформлення вантажної митної декларації.
В) Нараховується.
45. Хто є власником митних ліцензійних складів?
А) Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензію.

20

Б) Митні органи.
В) Державні суб'єкти господарської діяльності, які отримали ліцензію.
46. Митний ліцензійний склад закритого типу — це:
А) Митний ліцензійний склад, який використовується для зберігання товарів,
що належать власникові складу.
Б) Митний ліцензійний склад, який використовується для зберігання
підакцизних товарів.
В) Митний ліцензійний склад, який використовується для зберігання товарів
митниці.
47. Дайте правильне визначення митного ліцензійного складу відкритого типу:
А) Митний ліцензійний склад, що його може використовувати для зберігання
товарів будь-яка особа.
Б) Митний ліцензійний склад, що його може використовувати для зберігання
товарів тільки митниця.
В) Митний ліцензійний склад, що його може використовувати для зберігання
товарів тільки власник складу.
48. Чи можна розмитнити гуманітарну допомогу через митний ліцензійний
склад?
А) Тільки через митний ліцензійний склад закритого типу.
Б) Ні, не можна.
В) Тільки через митний ліцензійний склад відкритого типу.
49. Які з перелічених товарів не обкладаються митом?
А) Дитячі товари.
Б) Товари у межах товарних груп 1—24.
В) Майно, яке внесено іноземними інвесторами до статутного фонду
спільного підприємства.
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50. Який митний режим використовується при ввезенні товарів на виставку?
А) Тимчасове ввізення.
Б) Реімпорт.
В) Реекспорт.
51. За яких умов дозволяється транзит підакцизних товарів через митну
територію України?
А) Оформлення попередньої митної декларації.
Б) Перевезення товарів перевізником.
В) Супроводження вантажу митною вартою.
52. Митні ліцензійні склади призначені для:
А) Зберігання підакцизних товарів, які знаходяться під митним контролем.
Б) Зберігання товарів, які знаходяться під митним контролем, без сплати
митних платежів.
В) Переробки товарів з подальшим продажем на митній території.
53. У якому випадку не справляються митні платежі при вивезенні готової
продукції, виробленої з давальницької сировини іноземного замовника?
А) Коли готова продукція вивезена у повному обсязі, передбаченому у
контракті, за межі митної території України у зазначений період.
Б) Коли готова продукція повністю реалізована на території України у
зазначений період.
В) Коли готова продукція частково вивезена за межі митної території
України при погашенні векселя у зазначений період.
54. Контрактна вартість готової продукції, яка підлягає ввезенню на митну
територію України, повинна:
А) Бути більшою за митну вартість давальницької сировини.
Б) Дорівнювати митній вартості давальницької сировини.
В) Бути менше митної вартості давальницької сировини.
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55. Тимчасове ввезення товарів та інших предметів здійснюється під
зобов'язання про:
А) Їх подальшу переробку.
Б) Обов'язкову реалізацію товарів за межами країни ввезення.
В) Зворотне вивезення.
56. Митний режим «транзит» — це:
А) Перевезення вантажів під митним контролем через територію України.
Б) Перевезення вантажів по митній території України.
В) Перевезення вантажів за межі митної території України.
57. За якими ставками сплачується ввізне мито на готову продукцію,
вироблену з давальницької сировини з метою її реалізації на митній території
України:
А) Преференційними.
Б) Пільговими.
В) Повними.
58. На який термін ввозяться товари при застосуванні митного режиму
«тимчасове ввезення»:
А) Три місяці.
Б) Шість місяців.
В) Один рік.
59. Залежно від чого встановлюється митний режим:
А) Від об'єкта зовнішньоекономічної угоди.
Б) Від мети та характеру переміщення товару через кордон.
В) Від суб'єкта зовнішньоекономічної угоди.
60. Який з митних режимів застосовується на визначеній відповідно до
рішень уряду території України:
А) Спеціачьна економічна зона.
Б) Вільна митна зона.
В) Спеціальна митна зона.
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого
прізвища (див. табл.)
Перша літера прізвища студента
А, Б, В
Г, Д, Е, Є
Ж, З, І
Й, К, Л
М, Н, О
П, Р, С
Т, У, Ф
Х, Ц, Ч
Ш, Щ
Ю, Я

Номер варіанту контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчального
процесу й активною формою самостійної роботи студентів.
Мета контрольної роботи – поглибити та систематизувати здобуті в
процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно
працювати з навчальною, спеціалізованою літературою, законодавчими актами
та статистичними матеріалами і застосовувати теоретичні знання і набуті
навички на практиці.
Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту
(комп’ютерний набір – 14-кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі
сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою
написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням
сторінок, вступ та висновки, які повинні відображати власне ставлення
студента до матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповідати на питання
без розриву сторінки та з зазначенням посилань на літературні джерела, а
також список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
1. Сутність зовнішньоекономічних зв’язків.
2. Митно-тарифні регулятори як інструмент реалізації митно-тарифної
політики.
3. Системність як принцип митного регулювання.
Варіант 2
1. Стратегії і тактики інтегрування економіки країни до світового економічного
простору.
2. Функції митних органів.
3. Специфічні принципи митної політики.
Варіант 3
1. Оптимальна модель взаємовідносин України зі світовим простором.
2. Еволюція розвитку міжнародних економічних відносин.
3. Митна політика у сфері зовнішньоекономічних зв’язків.
Варіант 4
1. Місце митних відносин у моделі «внутрішні відносини – кордон – зовнішні
відносини».
2. Інструменти зовнішньоекономічної політики.
3. Основні напрями вдосконалення митно-тарифної політики України.
Варіант 5
1. Правовий аспект митних відносин.
2. Чотири складові митної політики України.
3. Методи впливу держави на зовнішньоекономічні зв’язки.
Варіант 6
1. Об’єкт митно-тарифних відносин.
2. Основні цілі митної політики.
3. Адміністративні методи регулювання митно-тарифних відносин.
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Варіант 7
1. Види митно-тарифних відносин.
2. Функціональна спрямованість митно-тарифної політики.
3. Економічні методи регулювання митно-тарифних відносин.
Варіант 8
1. Поняття «митно-тарифних відносин».
2. Основні напрями митно-тарифної політики.
3. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.
Варіант 9
1. Міжнародні тарифні відносини.
2. Основні принципи митної політики.
3. Основні завдання митного права.
Варіант 10
1. Сфера функціонування міжнародних тарифних відносин.
2. Компетенція митних органів.
3. Специфічні галузеві принципи міжнародного митного права.
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ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ІСПИТУ
1. Сутність зовнішньоекономічних зв’язків.
2. Стратегії і тактики інтегрування економіки країни до світового
економічного простору.
3. Оптимальна модель взаємовідносин України зі світовим простором.
4. Місце митних відносин у моделі «внутрішні відносини – кордон –
зовнішні відносини».
5. Правовий аспект митних відносин.
6. Об’єкт митно-тарифних відносин.
7. Види митно-тарифних відносин.
8. Поняття «митно-тарифних відносин».
9. Міжнародні тарифні відносини.
10. Сфера функціонування міжнародних тарифних відносин.
11. Митно-тарифні регулятори як інструмент реалізації митно-тарифної
політики.
12. Функції митних органів.
13. Еволюція розвитку міжнародних економічних відносин.
14. Інструменти зовнішньоекономічної політики.
15. Чотири складові митної політики України.
16. Основні цілі митної політики.
17. Функціональна спрямованість митно-тарифної політики.
18. Основні напрями митно-тарифної політики.
19. Основні принципи митної політики.
20. Компетенція митних органів.
21. Системність як принцип митного регулювання.
22. Специфічні принципи митної політики.
23. Митна політика у сфері зовнішньоекономічних зв’язків.
24. Основні напрями вдосконалення митно-тарифної політики України.
25. Методи впливу держави на зовнішньоекономічні зв’язки.
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26. Адміністративні методи регулювання митно-тарифних відносин.
27. Економічні методи регулювання митно-тарифних відносин.
28. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.
29. Основні завдання митного права.
30. Специфічні галузеві принципи міжнародного митного права.
31. Джерела міжнародного митного права.
32. Процедури у сфері міжнародних економічних відносин.
33. Завдання митної системи України.
34. Органи управління митною справою.
35. Механізм прийняття рішень у сфері застосування митного тарифу.
36. Основні функції Митно-тарифної ради.
37. Функції галузевих міністерств і відомств.
38. Періоди функціонування митної системи України.
39. Митна система України, її структура.
40. Економічна роль митного тарифу.
41. Торгівельно-політична роль мита.
42. Механізм застосування митного тарифу.
43. Класифікація видів мита.
44. Моделі формування митного тарифу залежно від функціональної
спрямованості.
45. Класифікація митного тарифу залежно від мети та функціональності
його застосування.
46. Критерії визначення номінального мита.
47. Основні завдання експортного мита.
48. Особливості нарахування митного тарифу залежно від виду мита.
49. Фіскальні механізми нарахування мита.
50. Сутність та нарахування адвалерного мита.
51. Переваги і недоліки застосування специфічного мита.
52. Комбіноване мито, його специфіка.
53. Змішане мито, умови його застосування.
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54. Аспекти особливих видів мита.
55. Механізм використання антидемпінгового мита.
56.

Три

групи

показників,

які

використовуються

при

визначені

економічних збитків.
57. Випадки застосування антидемпінгового мита в Україні.
58. Основні митні методи захисту національного ринку в Україні.
59. Компенсаційне мито та умови його застосування.
60. Сутність простого митного тарифу.
61. Складний митний тариф.
62. Особливості простого митного тарифу в різних країнах.
63. Преференційні митні ставки та їх використання.
64. Особливості використання митних ставок в Україні.
65. Різниця між преференційними та пільговими митними ставками.
66. Умови встановлення преференції на товари.
67. Правила застосування митних ставок.
68. Митний режим, система митних процедур, їх зміст.
69. Функції які виконують митні режими.
70. Класифікація митних режимів.
71. Завдання експертизи експортного контролю.
72. Специфіка режиму реекспорту.
73. Схема дії митного режиму «реімпорт».
74. Особливості режимів, які використовуються при припиненні ЗЕД.
75. Основні переваги митного режиму «Тимчасове ввезення (вивезення)».
76. Механізм дії митного режиму тимчасового ввезення або тимчасового
вивезення.
77. Документальне оформлення митного режиму тимчасового ввезення або
тимчасового вивезення.
78.

Перелік

найбільш

поширеного

майна

тимчасового

ввезення

(вивезення).
79. Особливості тимчасового ввезення і вивезення автотранспорту.
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80. Основні завдання митних ліцензійних складів.
81. Правила відкриття та експлуатації ліцензійних складів.
82. Класифікація митних ліцензійних складів.
83. Правила експлуатації митних ліцензійних складів.
84. Магазин безмитної торгівлі.
85. Зобов’язання власника магазину безмитної торгівлі.
86. Механізм нарахування митних платежів при функціонуванні митного
режиму «магазин безмитної торгівлі».
87. Основні причини, які перешкоджають процесу створення потужних
секторів промислового експорту за умови збереження високого рівня
протекціонізму для національних виробників.
88. Основні шляхи для створення сприятливого економічного середовища
для експортерів.
89. Необхідність створення ефективної системи контролю над отриманням
ресурсів.
90. Прийняття сучасних спрощених схем митного контролю і митного
оформлення.
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