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Вступ 

 

Характер і завдання зовнішньоекономічного, в тому числі тарифного 

регулювання тісно пов'язане із загальною економічною ситуацією в країні, з 

внутрішніми і зовнішніми умовами її розвитку. Проведені в Україні реформи не 

мають аналогів у світовій практиці за своїми масштабами і термінами 

проведення. Зміни в економіці України глобальним чином торкнулися і сфери 

зовнішньоекономічної діяльності. Одним з найважливіших напрямків ринкових 

реформ є лібералізація зовнішньоторговельної діяльності. Демонтаж системи 

державної монополії зовнішньої торгівлі привів до необхідності створення 

системи митно-тарифного регулювання як основного інструменту митної 

політики. Сучасний етап розвитку економіки України характеризується чіткою 

тенденцією інтеграції до глобального ринку товарів та послуг. Світовий досвід 

показує, що головна роль в економічному розвитку належить конкретним 

учасникам економічних відносин, а держава повинна підтримувати 

макроекономічну рівновагу між інтересами різних груп шляхом застосування 

інструментів державного регулювання, серед яких одним з найважливіших є 

тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

Використання будь якого інструменту державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності передбачає детальне прогнозування наслідків 

його застосування, які можуть бути як позитивними так і негативними. 

Ефективність використання інструментів державного регулювання 

визначається шляхом кількісної оцінки впливу як на економіку країни в цілому, 

так і на окремі групи учасників економічних відносин. Для суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності можливість оцінки впливу застосування 

заходів тарифного регулювання дає додаткову інформацію для прогнозування 

показників стану ринків, що суттєво спрощує планування господарської 

діяльності.  

Методичні рекомендації призначені для самостійної роботи з дисципліни 

«Митно-тарифне регулювання» для студентів напряму підготовки 275 

Транспортні технології. Мета роботи – формування у студентів вмінь щодо 

оцінки характеру та ступеню впливу застосування імпортного мита на 

показники попиту та пропозиції на ринку, поведінку окремих груп учасників 

економічних відносин, а також на доходи державного бюджету. 
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1. Оцінка впливу застосування імпортного мита на національного 

споживача  

 

Мета роботи – формування у студентів вмінь щодо оцінки характеру та 

ступеню впливу застосування імпортного мита на поведінку національного 

споживача. 

 

Завдання 

Визначити наступні показники: 

1) величину виграшу національного споживача від відкриття внутрішнього 

ринку для імпорту до і після введення імпортного мита; 

2) втрати національного споживача від застосування мита; 

Зробити висновок про характер впливу застосування мита на поведінку 

національного споживача. 

 

Порядок виконання 

 

Пряма СПР відображає зміну попиту на товар усередині країни при зміні його 

ціни. Припустимо, в країні існує «закритий» ринок, тобто імпорт відсутній. За 

відсутності внутрішнього виробництва виникає дефіцит товару, що стимулює 

збільшення ціни до рівня Цз = 200 $ (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Виграш національного споживача від відкриття внутрішнього ринку для імпортних 

товарів до введення мита 

 

При відкритті національного ринку для імпорту ціна на товар зменшується до 

рівня світової ціни Цс = 60 $. Попит на товар при ціні Цс = 60 $ становить 

Цз = 200$ 

Цс =60$ 

СПР60 = 107,69 од 

V 

Z G 

СПР – внутрішній попит  

ΔVZG - величина виграшу національного 

споживача від відкриття внутрішнього ринку 
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СПР60 = 107,69 од (рис. 1). Національний споживач, який був готовий купувати 

даний товар за ціною Цз = 200 $, після відкриття ринку для імпорту може скоротити 

свої витрати. Величина виграшу національного споживача від відкриття 

внутрішнього ринку для імпорту відповідає площі трикутника VZG і складе 

 

VZG = 107,69 од * (200 $ – 60 $) / 2 = 7538 $. 

 

При введенні імпортного мита на товар в розмірі t = 20 $/од ціна товару 

для національного споживача складе Цс+t = 80 $, що спричинить за собою 

скорочення внутрішнього попиту до величини СПР80 = 92,31 од (рис. 2). В 

цьому випадку виграш національного споживача від відкриття внутрішнього 

ринку для імпорту відповідає площі трикутника VLC і складе: 

 

ΔVLC = 92,31 од * (200 $ – 80 $) / 2 = 5538 $. 

Очевидно, що, оскільки введення імпортного мита призводить до 

підвищення ціни на товар, попит на нього з боку вітчизняних споживачів 

знизиться. Скорочення попиту за умови застосування мита t = 20 $/од складе 

 

СПР(60→80) = СПР60 – СПР80 = 107,69 од – 92,31 од = 15,38 од. 

 

Втрати національного споживача від застосування мита t = 20 $/од 

відповідають площі чотирикутника LZGC і можуть бути визначені як різниця 

виграшів до і після введення мита: 

 

LZGC = ΔVZG – ΔVLC = 7538 $ – 5538 $ = 2000 $. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Виграш національного споживача від відкриття внутрішнього ринку для імпортних 

товарів і втрати після введення мита 

Цз = 200$ 

Цс+t =80$ 

Цс =60$ 

СПР60 = 107,69 ед СПР80 = 92,31 ед 

V 

L 

Z 

C 

G 

СПР – внутрішній попит 

VLC – величина виграшу національного 

споживача від відкриття внутрішнього ринку 

t = 20$ 

LZGC - величина втрат національного 

споживача від застосування мита 
 



 8 

Висновок: Відкриття національного ринку для імпортних товарів 

забезпечує позитивний ефект для споживачів, тому що в цьому випадку ціна 

товару знижується до рівня світової ціни, що стимулює збільшення 

споживання. Введення імпортного мита збільшує ціну товару для споживача і 

зменшує попит. 

 

 

Контрольні питання 

 

1. Чому ціна на товар в умовах «закритого» ринку значно перевищує світову ціну? 

2. Чому після відкриття внутрішнього ринку для імпорту ціна на товар знижується? 

3. Чому знижується попит на товар після введення імпортного мита? 

4. Як формується виграш національного споживача від відкриття внутрішнього 

ринку для імпорту? 

5. Чому зменшується виграш національного споживача від відкриття внутрішнього 

ринку для імпорту після введення імпортного мита? 

6. Як впливає введення імпортного мита на національного споживача? 

 
 

2. Оцінка впливу застосування імпортного мита на національного 

виробника 
 

Мета роботи – формування у студентів вмінь щодо оцінки характеру та 

ступеню впливу застосування імпортного мита на поведінку національного 

виробника. 

 

Завдання 

Визначити наступні показники: 

1) валовий дохід національного виробника від реалізації товару до і після 

введення імпортного мита; 

2) сумарний виграш національного виробника від введення імпортного мита; 

3) прибуток національного виробника від введення мита при збереженні 

колишніх обсягів виробництва, витрати, пов'язані зі збільшенням виробництва 

та прибуток від збільшення виробництва. 

Зробити висновок про характер впливу застосування мита на поведінку 

національного виробника. 

 

Порядок виконання 

 

Пряма ПРВ відображає зміну обсягу виробництва товару всередині країни при 

зміні його ціни. Валовий дохід національного виробника являє собою добуток 

обсягу виробництва на поточне значення ціни товару. Припустимо, що при 

відсутності імпортних мит ціна товару на внутрішньому ринку дорівнює світовій 

ціні Цс = 60 $/од, тоді внутрішнє виробництво складе ПРВ60 = 30 од. Валовий дохід 



 9 

національного виробника від реалізації товару за ціною Цс = 60 $ (до введення 

мита): 

 

ZONF = 60 $ * 30 од = 1800 $. 

 

Після введення імпортного мита t = 20 $/од ціна товару зросте до рівня 

Цс+t = 80 $/од, що стимулює національного виробника до збільшення обсягу 

виробництва до 50 од. Збільшення ціни товару і обсягів виробництва дасть 

відповідне зростання доходів національного виробника. Валовий дохід 

національного виробника від реалізації товару за ціною Цс+t = 80 $/од (після 

введення мита): 
 

LOPE = 80 $ * 50 од = 4000 $. 
 

Очевидно, що сумарний виграш національного виробника від введення 

імпортного мита t = 20 $/од за умови збільшення виробництва з 30 до 50 од складе: 
 

LZFNPE = 4000$ – 1800$ = 2200$. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Виграш національного виробника від введень імпортного мита 

 

Сумарний виграш національного виробника від введення імпортного мита 

можна представити у вигляді трьох елементів: 

1) прибуток від введення мита при збереженні колишніх обсягів 

виробництва – виробник не збільшує обсяги виробництва, а продає товар в 

колишніх обсягах, отримуючи прибуток від збільшення ціни, і не несе 

додаткових витрат, пов'язаних із закупівлею нового обладнання, збільшенням 

кількості працівників і т.д. Графічно може бути представлена у вигляді 

прямокутника LZFR, величина відповідає добуток приросту ціни товару (або 

ставки мита) на обсяг виробництва: 

Цс+t =80$ 

 

L 

Z 

E 

F 

ПРВ – внутрішнє 

виробництво 

ПРВ = 30 ед ПРВ = 50 ед 
О 

N P 

М 

R 

LZFNPE – виграш національного виробника від 

введення імпортного мита 

vyhrash natsionalʹnoho vyrobnyka vid 
 

Цс = 60$ 
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LZFR = (80 $ – 60 $) * 30 од = 600 $; 

 

2) витрати, пов'язані зі збільшенням виробництва – при збільшенні 

випуску продукції виробник несе додаткові витрати, пов'язані із закупівлею 

нового обладнання, збільшенням кількості працівників і т.д. Графічно може 

бути представлена у вигляді багатокутника FNPE, величина становить: 

 

FNPE = 60 $ * 20 од + (20 $ * 20 од)/2 = 1400 $; 

 

3) прибуток від збільшення виробництва – «чистий» прибуток 

національного виробника, обумовлена введенням імпортного мита. Графічно 

може бути представлена у вигляді трикутника RFE, величина становить: 

 

RFE = (20 $*20 од)/2 =200 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4. Елементи сумарного виграшу національного виробника від введення імпортного мита 

 

Висновок: введення імпортного мита збільшує внутрішню ціну товару, 

тим самим стимулюючи виробника до збільшення виробництва. Однак 

виробник може отримувати додатковий прибуток від введення імпортного мита 

і без розширення випуску товару, тільки за рахунок збільшення ціни. 

Збільшення обсягів виробництва вимагає додаткових витрат, причому досить 

значних, при відносно невисокому «чистому» прибутку. Тому саме по собі 

введення імпортного мита не завжди призводить до розвитку внутрішнього 

виробництва, створення нових робочих місць і т.д. 

 

Цс+t =80$ 

Цс =60$ 

L E 

F 

ПРВ – внутрішнє 

виробництво 

ПРВ60 = 30 ед ПРВ80= 50 ед 
О 

N P 

R 

Z 

200 

1400 

600 

FNPE – витрати, пов'язані зі 

збільшенням виробництва 

RFE – прибуток від 

збільшення виробництва 

LZFR – прибуток від 

введення мита при 

збереженні колишніх обсягів 

виробництва 
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Контрольні питання 

 

1. Як визначається валовий дохід національного виробника до і після введення 

імпортного мита? 

2. Як формується виграш національного виробника від введення імпортного мита? 

3. З яких елементів складається виграш національного виробника від введення 

імпортного мита? 

4. Що собою являють і як визначаються прибуток від введення мита при 

збереженні колишніх обсягів виробництва, витрати, пов'язані зі збільшенням 

виробництва і прибуток від збільшення обсягів виробництва? 

5. Як впливає введення імпортного мита на національного виробника? 

 
 

 

3. Визначення впливу імпортного мита на обсяг імпорту  

 

Мета роботи – формування у студентів вмінь щодо оцінки характеру та 

ступеню впливу застосування імпортного мита на обсяг імпорту. 

 

Завдання 

Визначити наступні показники: 

1) обсяг імпорту товару до і після введення імпортного мита; 

2) зміну обсягу імпорту після введення імпортного мита. 

Зробити висновок про характер впливу застосування імпортного мита на 

обсягу імпорту. 

 

Порядок виконання  

 

При недостатньому внутрішньому виробництві на внутрішньому ринку 

виникає дефіцит, який в умовах відкритої економіки покривається імпортом. 

Отже, обсяг імпорту може бути виражений як різниця між внутрішнім попитом 

і внутрішнім виробництвом. 

Для аналізу впливу імпортного мита на обсяг імпорту графоаналітичним 

методом слід зобразити прямі СПР і ПРВ на одному графіку (рис. 5) 

За умови відповідності обсягу національного виробництва внутрішнього 

споживання ціна товару і попит на нього визначається точкою перетину прямих 

СПР і ПРВ і для розглянутих умов складе Цw = 103,9 $, СПРw = 73.9 од. 

Обсяг імпорту до введення мита (при ціні товару Цс = 60 $) складе: 

 

И60 = ПРВ60 – СПР60 =107,6 од – 30 од = 77,6 од. 

 

Обсяг імпорту після введення мита (при ціні товару Цс+t = 80 $) 

 

И80 = ПРВ80 – СПР80 =92,8 од – 50 од = 42,8 од. 
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Скорочення імпорту після введення мита 

 

ΔИ = И60 – И80 = 77,6 од – 42,8 од = 34,8 од. 

 

Скорочення обсягу імпорту після введення мита за рахунок збільшення 

внутрішнього виробництва 

 

ΔИПРВ = 50 од – 30 од = 20 од. 

 

Скорочення імпорту після введення мита за рахунок зменшення 

внутрішнього попиту 

 

ΔИСПР = 107,6 од – 92,8 од = 14,8 од. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5. Вплив введення імпортного мита на обсяг імпорту товару 

 

Висновок: введення імпортного мита призводить до зменшення обсягів 

імпорту товару як за рахунок збільшення внутрішнього виробництва, так і за 

рахунок зменшення внутрішнього попиту. 

 

Контрольні питання 

 

1. Як визначається ціна товару при відповідно попиту на товар і його 

внутрішнього виробництва? 

2. Як визначається обсяг імпорту? 

3. Як і чому змінюється обсяг імпорту після введення імпортного мита? 

Цс+t =80$ 

Цс =60$ 

ПРВ – внутрішнє 

виробництво 

ПРВ60 = 30 од ПРВ80 = 50 од 

СПР – внутрішній 

попит 

W 

Рw = 103,9$ 

Qw = 73.9 од 

СПР80 = 92.8 од СПР60 = 107.6 од 

И60 = 77,6 од 

И80 = 42,8 од 
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4. Перерозподіл виграшів від введення імпортного мита 
 

Мета роботи – формування у студентів вмінь щодо оцінки економічних 

ефектів від застосування імпортного мита. 

 

Завдання 

Визначити розмір споживчого, фіскального, виробничого ефекту та ефекту 

захисту від застосування імпортного мита. Зробити висновок про характер та 

співвідношення перерозподілу виграшів від застосування імпортного мита. 

 

Порядок виконання  

 

Як показано в п.1, введення імпортного мита призводить до втрат 

національного споживача, тобто населенню доводиться більше платити за той 

же товар з-за збільшення його ціни. Економічний механізм впливу імпортного 

мита на національну економіку складається з чотирьох компонентів: 

1) виробничий ефект – частина загальних втрат отримує національний 

виробник у вигляді виграшу від збільшення ціни і зростання виробництва 

(рис.4, багатокутник LZFR і трикутник RFE відповідно). 

2) ефект захисту – частина загальних втрат, яка являє собою частину 

витрат національного виробника, пов'язаних зі збільшенням виробництва після 

введення імпортного мита. 

3) фіскальний ефект – частина загальних втрат, яка в вигляді митних 

платежів надходить до державного бюджету. 

4) споживчий ефект – частина загальних втрат, пов'язаних зі зменшенням 

попиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мал. 6. Механізм впливу імпортного мита на національну економіку 
 

Цс+t =80$ 

Цс =60$ 

СПР60 = 107,69 од СПР80 = 92,31 од 

СПР – внутренний спрос 

t = 20$ 

LZGC - величина втрат національного споживача від 

застосування мита 

 

а 
b 

c d 

ПРВ60 = 30 од ПРВ80= 50 од 

а – виробничий ефект 

b –ефект захисту 

с – фіскальний ефект  

d – споживчий ефект 
 

ПРВ – внутрішнє 

виробництво 
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Величина виробничого ефекту може бути визначена як сума виграшів від 

збільшення ціни на товар з 60 до 80 $, обумовленого введенням мита, і 

приростом доходів, пов'язаних зі збільшенням виробництва: 

 

а = (80 $ – 60 $) * 30 од + (80 $ – 60 $) * (50од – 30ед) / 2 = 800 $. 
 

Величина ефекту захисту може бути визначена як частина витрат 

національного виробника, пов'язаних зі збільшенням виробництва з 30 до 50 од 

після введення імпортного мита 
 

b = (80 $ – 60 $) * (50 од – 30 од) / 2 = 200 $. 
 

Фіскальний ефект, який представляє собою надходження до державного 

бюджету, можна представити як добуток величини ставки імпортного мита на 

обсяг імпорту 
 

с = 20$ * (92,31 од – 50 од) / 2 = 846 $. 
 

Розмір споживчого ефекту залежить від зменшення попиту, викликаного 

збільшенням ціни товару, отже 

 

d = 20 $ * (107,69 – 92,3 од) / 2 = 144 $. 

 

Результати порівняння розглянутих ефектів представлені на рис.7. 

800; 40%

200; 10%

846; 43%

144; 7%

производственный эффект эффект защиты

фискальный эффект потребительский эффект

 
Рис.7. Перерозподіл виграшів від введення імпортного мита 

 

Аналіз результатів показує, що найбільший дохід від введення 

імпортного мита (43%) отримує державний бюджет. Виграш виробника 

становить 40%. Ефект захисту, що складається у відшкодуванні 

споживачем частини витрат по збільшенню виробництва, відносно 

невеликий і становить 10%. Також можна стверджувати, що негативний 

вплив імпортного мита на попит також незначно (7%).  
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Висновок: втрати національного споживача від введення імпортного мита 

розподіляються між державним бюджетом (фіскальний ефект), національним 

виробником (виробничий ефект і ефект захисту) і втратами від скорочення 

попиту (споживчий ефект). 

 

Контрольні питання 
 

1. Охарактеризуйте економічний механізм впливу імпортного мита на 

національну економіку? 

2. Що собою являє споживчий ефект, як визначається його величина? 

3. Що собою являє фіскальний ефект, як визначається його величина? 

4. Що собою являє ефект захисту, як визначається його величина? 

5. Що собою являє виробничий ефект, як визначається його величина? 

 

 

5. Визначення раціональної ставки імпортного мита 

 

Мета роботи – формування у студентів практичних навичок щодо 

визначення раціональної ставки імпортного мита. 

 

Завдання. 

При заданих значеннях ставки імпортного мита визначити обсяги 

внутрішнього виробництва та попиту на товар, обсяг імпорту та дохід державного 

бюджету. Визначити ставку мита, при якій дохід бюджету буде найбільший. 

Зробити висновок при характер впливу ставки мита на дохід державного бюджету. 

 

Порядок виконання 

Одним з ефектів введення імпортного мита є фіскальний, що передбачає 

передачу частини загальних втрат споживачів до державного бюджету. Розмір 

доходів державного бюджету від введення імпортного мита визначається твором 

поточної ставки імпортного мита на обсяг імпорту. Тобто, з одного боку, збільшення 

ставки дозволяє збільшити надходження в бюджет, а й призводить до скорочення 

імпорту (п.3), отже, необхідно визначити таку ставку, при якій дохід буде 

максимальним. 

Проаналізуємо, як зміняться підсумкові показники при збільшенні ставки 

імпортного мита. Припустимо, ставка змінюється в діапазоні 0 ... 40 $ з кроком 

10 $ при ціні товару до введення мита Цс = 60 $ (табл.1). 

 

Таблиця 1. Вихідні дані  

Ціна товару, Цс, $ Ставка мита t, $ Ціна товару після введення мита Цс+t, $ 

60 

0 60 

10 70 

20 80 

30 90 

40 100 
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На графіку послідовно визначаються значення внутрішнього виробництва і 

попиту на товар при заданих значеннях ціни Цс+t (рис.8). Результати 

представлені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Обсяги виробництва і попиту при різних ставках мита 

Ставка мита t, 

$ 

Ціна товару після 

введення мита Цс+t, $ 

Обсяг внутрішнього 

виробництва, од 

Обсяг попиту, 

од 

0 60 30 107,69 

10 70 40 100 

20 80 50 92,31 

30 90 60 84,62 

40 100 70 76,92 

 

Обсяг імпорту визначається як різниця між обсягами внутрішнього 

виробництва і попиту (п.3). Знаючи обсяг імпорту і відповідну ставку мита, 

нескладно визначити дохід державного бюджету (табл.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.8. Определение объемов внутреннего производства и спроса 

 

Таблиця 3. Результати розрахунку раціональної ставки імпортного мита 

Ставка мита t, $ Обсяг імпорту, од Дохід бюджету, $ 

0 77,69 0 

10 60 600 

20 42,31 846,2 

30 24,62 738,6 

40 6,92 276,8 

80$ 

30 
О 

92,3 107,6 40 50 60 70 100 84,6 76,9 

60$ 

70$ 

90$ 

100$ 

Обсяг виробництва, од Обсяг попиту, од 
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Висновок: результати розрахунків показують, що максимальний дохід 

державного бюджету може бути отриманий при значенні ставки імпортного 

мита t = 20 $. Подальше збільшення ставки призведе до зниження доходів. 

 

Контрольні питання 

 

1. Які фактори впливають на величину доходу державного бюджету від 

імпортного мита? 

2. Як визначається величина доходу державного бюджету від імпортних мит? 

3. Як визначається величина раціональної ставки імпортних мит? 
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Вихідні дані 

Вихідними даними для виконання практичних робіт є наступні показники: 

1) крива внутрішнього попиту СПР – задана у вигляді рівняння y = a2·x + b2; 

2) крива внутрішнього виробництва ПРВ – задана у вигляді рівняння y = a1·x + b1; 

3) світова ціна товару Цс; 

4) ставка імпортного мита t; 

5) додаткові ставки мита t2, t3, t4 (для роботи №5). 

 

Таблиця А. Вихідні дані 

 № вар. a1 b1 a2 b2 Цс t t2 t3 t4 

1 0,39 15 -0,2 56 18 2 10 12 14 

2 0,27 11 -0,2 59 14 3 11 13 15 

3 0,33 12 -0,2 60 15 4 12 14 16 

4 0,29 11 -0,2 56 14 2 10 12 14 

5 0,28 12 -0,2 58 15 3 11 13 15 

6 0,20 12 -0,2 58 15 4 12 14 16 

7 0,33 10 -0,2 57 13 2 10 12 14 

8 0,38 13 -0,2 55 16 3 11 13 15 

9 0,22 10 -0,2 54 13 4 12 14 16 

10 0,34 11 -0,2 56 14 2 10 12 14 

11 0,26 14 -0,2 59 17 3 11 13 15 

12 0,39 12 -0,2 58 15 4 12 14 16 

13 0,38 15 -0,2 57 18 2 10 12 14 

14 0,27 11 -0,2 55 14 3 11 13 15 

15 0,33 12 -0,2 54 15 4 12 14 16 

16 0,26 13 -0,2 57 16 2 10 12 14 

17 0,28 11 -0,2 56 14 3 11 13 15 

18 0,21 14 -0,2 57 17 4 12 14 16 

19 0,32 11 -0,2 58 14 2 10 12 14 

20 0,38 15 -0,2 57 18 3 11 13 15 

21 0,22 13 -0,2 56 16 4 12 14 16 

22 0,34 13 -0,2 59 16 2 10 12 14 

23 0,26 11 -0,2 57 14 3 11 13 15 

24 0,39 10 -0,2 58 13 4 12 14 16 

25 0,28 12 -0,2 56 15 3 11 13 15 
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