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ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ МИТНОГО ТАРИФУ 

 

Виявлені особливості застосування та розмір оптимального митного та-

рифу, а також проаналізовано його вплив на економіку підприємства, 

галузі та країни в цілому. 

 

Исследованы особенности применения и размер оптимального таможен-

ного тарифа, а также проанализировано его влияние на экономику пред-

приятия, отрасли и страны в целом. 

 

Found out the features of application and size of optimum custom tariff, and 

also his influence is analyzed on the economy of enterprise, industry and 

country, on the whole. 

 

Відомо, що чим вищий рівень імпортного мита, тим більший захист отри-

мують національні виробники від держави. Тому при аналізі наслідків від засто-

сування митного тарифу необхідно з’ясувати, який рівень захисту забезпечує ми-

то та оптимізувати його розмір. Даний рівень можна визначити й емпірично. При 

використанні адвалорного мита сама його ставка визначає певний рівень захисту 

(5%, 10%, 20% тощо). 

Якщо ж використовується специфічне мито, то рівень захисту можна визна-

чити, розділивши величину мита на ціну до введення такого мита. Але оптима-

льний рівень мита потребує економічних розрахунків. Для оптимізації митного 

тарифу необхідно розглянути структуру виробництва. 

Оптимальне імпортне мито захищає не тільки національних виробників, що 

виробляють імпортований товар, але й захищає доходи працюючих на цих підп-

риємствах, а також доходи галузей, що постачають для національного виробника 

сировину і матеріали. 

Значний внесок у розгляд складних проблем побудови ефективного митно-

тарифного механізму в умовах трансформаційної економіки зробили вітчизняні 

та зарубіжні вчені І. Бураковський, В. Бардачова, В. Ващенко, С. Волосович,                  

О. Гащицький, В. Геєць, О. Гребельник, О. Єгоров, О. Єршов, І. Карамбович,             

О. Кіреєв, Б. Кормич, Т. Мельник, В. Науменко, П. Пашко, Л. Пісьмаченко,                    

К. Сандровський, С. Терещенко, А. Філіпенко та ін. Проте окремі аспекти митно-

тарифного регулювання все ще залишаються малодослідженими та потребують 

детальнішого вивчення. До них зараховують: економічну природу та функції ми-

та; шляхи оптимізації митних ставок; темпи трансформації національного митно-
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го тарифу з метою успішної інтеграції у світове господарство; наслідки лібералі-

зації митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності для вітчи-

зняної економіки. 

Вважаємо, що для аналізу впливу тарифної політики держави на окреме пі-

дприємство необхідно побудувати повну модель взаємодії попиту і пропозиції, 

яка охоплювала б декілька галузевих ринків, що потребує розгляду поняття фак-

тичного рівня тарифу та його оптимізація з метою захисту вітчизняного вироб-

ника. 

Метою статті є здійснити концептуальний аналіз особливостей модернізації 

та оптимізації рівня митних тарифів. Досягнення поставленої мети обумовлює 

вирішення таких завдань як визначення форм та засобів оптимізації рівня митних 

тарифів, проаналізувати ступінь впливу таких заходів на економіку підприємст-

ва, галузі та країни в цілому в умовах інтеграції України у світовий економічний 

простір. 

Фактичний рівень оптимального (захисного) мита імпортних товарів роз-

раховується, виходячи з розміру мита, яке застосовується стосовно імпорту ком-

плектуючих, складових або товару в цілому. Розмір мита визначається як вели-

чина (у відсотках), на яку збільшується в результаті функціонування всієї тариф-

ної системи створена в даній галузі додана вартість одиниці товару. 

Реальний рівень захисту для галузі визначається як: 
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де 
..тмV  – додана вартість після застосування митного тарифу; 

..твV  – додана вартість за умов вільної торгівлі. 

Проаналізуємо розрахунок фактичного рівня захисту галузі: 

 ,
1 А

ТАТ
T ін
ф

−

×−
=  (2) 

де 
фT  – фактичний рівень митного захисту; 

нT  – номінальна ставка тарифу на кінцеву продукцію; 

іT  – номінальна ставка тарифу на імпортні комплектуючі чи складові товару; 

А  – частка вартості імпортованих товарів у вартості кінцевого продукту. 

Виходячи з вище наведеної формули, можна виявити певні закономірності: 

� Якщо при виробництві кінцевої продукції не використовувались імпортні 

компоненти ( 0=А ), то фактичний рівень оптимального тарифу дорівнює но-

мінальному (
нф TT = ). 

� Якщо ставка митного тарифу на кінцеву продукцію і на імпортні компоне-

нти однакова (
іф TT = ), то фактичний рівень оптимального тарифу знову ж та-

ки дорівнює номінальному 
нф TT = . 

� Якщо ставка митного тарифу на кінцеву продукцію більша за ставку тари-
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фу на імпортні компоненти (
ін TT > ), то ставка фактичного митного тарифу бі-

льша від номінальної 
нф TT > , і навпаки. 

� Ставка фактичного рівня митного тарифу 
фT  знижується в міру зростання 

тарифу на імпортні складові (
іT ), і навпаки. 

� Ставка фактичного рівня тарифу (
фT ) зростає в міру збільшення частки 

імпортних складових кінцевої продукції (збільшення коефіцієнта А ). 

� У випадку, якщо тариф на імпортні компоненти значно перевищує тариф 

на кінцеву продукцію, номінальна ставка тарифу може бути як додатною, так і 

від'ємною. 

Даний приклад ілюструє два основних принципи, на яких ґрунтуються кон-

цепції сукупного ефекту – доходи галузі або її додана вартість перебувають під 

впливом торговельних бар'єрів, що стають не тільки на шляху конкуруючої ім-

портної продукції, але й матеріалів, які використовуються у процесі виробництва 

даної продукції. 

Так, у разі захисту вітчизняних виробників продукції ставка імпортного мита 

на готові вироби має значно перевищувати ставку мита при імпорті його складо-

вих. Якщо ж необхідно оптимізувати мито ля секторів економіки, що виробля-

ють проміжну продукцію, і при цьому стимулювати конкуренцію в секторах, які 

виробляють готову продукцію, то встановлюється високе імпортне мито на скла-

дові чи компоненти готової продукції, внаслідок чого номінальна ставка тарифу 

на готову продукцію буде мати більш низький рівень відносно діючого тарифу, 

про що свідчить закордонний досвід. 

Так, номінальний і фактичний рівень митного тарифу на продукти харчуван-

ня складають у США 4,7% і 10,6% відповідно, в Японії – 25,4% і 50,3%, в країнах 

ЄС – 10,1% і 17,8% [2]. 

Практично двократне перевищення фактичного рівня митного тарифу на 

продукти харчування над номінальним рівнем митного тарифу досягнуто за ра-

хунок митного оподаткування харчових продуктів, з яких вони виготовляються. 

Тому фактичний рівень митного тарифу, а не номінальний рівень митного тари-

фу і є предметом переговорів при виникненні торговельних конфліктів між краї-

нами і потребує оптимізації. 

Нині не можна назвати жодної країни, яка послідовно дотримувалася б прин-

ципів вільної торгівлі, теоретична модель якої була сформована Адамом Смітом і 

Давидом Рікардо. 

Деякі вчені, ґрунтуючись на теоріях абсолютних і відносних переваг, розро-

били теорію факторних пропорцій, яка стала основною в загальній теорії міжна-

родної економіки та митного регулювання, побудованій на принципах вільної 

торгівлі [3]. 
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Прихильники останньої теорії вважають, що вільна торгівля сприяє появі до-

даткових переваг, дає змогу уникати витратам, підвищує національний добробут 

і, фактично, не потребує втручання держави. 

Протекціоністська політика, навпаки, призводить до значних втрат, що зни-

жує рівень добробуту в країнах-учасницях міжнародної торгівлі, що пропагують 

введення митних тарифів. Це стосується як експортерів, так і ініціаторів митного 

тарифу [3]. 

Детально проаналізувавши позитивні і негативні наслідки від застосування 

митних тарифів, науковці дійшли висновку, що вони не є універсальним інстру-

ментом політики так званого «державного захисту». 

Отже, теоретично модель вільної торгівлі досить аргументована. Але емпіри-

чні перевірки виграшів і втрат від вільної торгівлі, детальний їх аналіз дали змогу 

аргументувати вигоду від введення оптимальних митних тарифів.  

Введення оптимального тарифу з метою покращання умов торгівлі, як прави-

ло, сприяє зростанню добробуту як галузі так і країни в цілому, і така вигода пе-

ревищує втрати від введення такого тарифу. 

Під оптимальною ставкою тарифу розуміють такий рівень ставки, який при-

несе чистий виграш і забезпечить максимізацію рівня національного економічно-

го добробуту в цілому. 

Маючи владу над ціною зарубіжних постачальників, країна використовує да-

ну перевагу за допомогою імпортного тарифу. Оскільки країна (K) вирішила за-

стосувати невелику ставку імпортного мита стосовно товару (T), то це зумовить 

зростання внутрішньої ціни, яку будуть сплачувати споживачі за іноземні това-

ри. Але при монопсонії країни тарифна націнка разом зі збільшенням внутрішніх 

цін зумовить зниження ціни іноземного постачальника.  

Якщо іноземні постачальники зможуть забезпечувати виробництво і поставки 

до країни K меншої кількості товарів з більш низькими граничними витратами, 

то вони скоріше всього підуть на зниження ціни товару T у країні K з метою збі-

льшення свого продажу в даній країні, а також щоб вистояти у ціновій конкурен-

ції з товарами національного виробника. Це і дасть змогу даній країні отримати 

вигоду від застосування імпортного тарифу. Але незважаючи на те що за весь 

обсяг імпортного товару T країні K вдалося виплатити нижчу ціну, внутрішня ці-

на на товар для споживачів на даному ринку в результаті застосування мита під-

вищиться. 

Водночас слід зауважити, що існує фактор, який негативно впливає на ефек-

тивність функціонування економіки країни K при введенні імпортного мита – це 

є скорочення обсягів імпорту. Для покупців ця втрата більш вагома, ніж доходи 

від іноземних постачальників, але якщо тариф невеликий, то в даній ситуації ви-

трати компенсуються виграшем від отримання імпорту за нижчими цінами. 

Отже, можна констатувати, що існує певний позитивний рівень митного та-

рифу, причому досить невисокий, за якого країна K отримає більші переваги, ніж 

при використанні моделі вільної торгівлі. Розглянемо дану ситуацію графічно 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Національний виграш від введення тарифу (низька ставка тарифу) 

 

Припустимо, що країна А застосовує невелику митну ставку розміром $ 2 на 

товар X. Це приводить до збільшення внутрішньої ціни, яка стане $ 101, при 

цьому світова ціна буде складати $ 100, а ціна імпорту знизиться до $ 99. В ре-

зультаті відмови споживачів від покупки 0,02 млрд. товарів X (оскільки за ціни 

$ 100, як правило, продавалося 1 млрд. одиниць товару) наслідком підвищення 

ціни на $ 1 стане те, що країна K зазнає певних збитків. Розмір їх буде незнач-

ним, тому що вони будуть перекриватися виграшем країни від інших 0,98 млрд. 

одиниць товару X, імпорт яких до країни залишиться. Змусивши іноземних пос-

тачальників продавати даний товар на долар дешевше, країна K змушує оплачу-

вати їх частину митного тарифу. Даний виграш у масштабі країни складатиме 

величину $ 1 · 0,98 од. товару щорічно, яка покриває абсолютні втрати, що вини-

кають у результаті скорочення імпорту. Зрозуміло, що якщо невеликий рівень 

тарифу дає країні владу над цінами, то більш високий його рівень може привести 

до ще кращих результатів – хоча це можливо тільки до певної межі. Ставка та-

рифу може стати настільки високою, що закриє доступ імпорту до країни взагалі, 

і тоді експорт товарів до цієї країни стане для іноземних постачальників невигід-

ним. 

Тому тільки за невисокого номінального рівня тарифу на імпорт товарів краї-

на має можливість визначати оптимальні ставки імпортного мита. 

Припустимо, що країна K збирається ввести такий високий імпортний тариф, 

за якого весь імпорт товару T стане неприбутковим (рис. 2).  

Як бачимо з рис. 2. такою ставкою тарифу є митний тариф, що перевищує 

$ 81 за одиницю товару T. Він знижує ціну, яку отримує іноземний постачальник, 

до $ 119. Такий тариф не може змусити іноземних постачальників продавати то-

Pціна
,  

101 

100 

99 

Національ-

ний виграш 
D0 

Q (обсяг імпорту) 

S0 
Національ-

ний збиток 

0,98     1,00 
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вар T в країні K за нижчими цінами. У даній ситуації вони взагалі відмовляться 

від поставок товару T до даної країни або шукатимуть тіньові шляхи збуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Національний виграш від введення митного тарифу 

 

Відсутність доходів від імпорту свідчить, що країна K не отримує переваг від 

торгівлі товару T. Тому ставка оптимального тарифу завжди позитивна і знахо-

диться у проміжку між нульовою і заборонною ставками митного тарифу. Вона 

може розглядатись і розраховуватись як оптимальна знижка з ціни будь-якому 

покупцеві. 

При цьому розрахунки за передумови лінійного характеру функцій попиту і 

пропозиції свідчать, що для великої країни виграш від покращання умов торгівлі 

перевищує виникаючі економічні втрати тільки в разі, коли ставка імпортного 

мита відносно невелика і якщо вона максимально перекладена на іноземного по-

стачальника за рахунок зниження світової ціни на імпортний товар. 

Оптимальний тариф як складова частина ціни, що сплачується іноземними 

постачальниками, дорівнює величині, зворотній еластичності імпорту. Тобто чим 

нижче еластичність імпорту за ціною (обсяги імпорту змінюються несуттєво за 

коливання цін), тим вища ставка оптимального тарифу, і навпаки, чим вища ела-

стичність імпорту за ціною (при зростанні цін обсяги скорочуються пропорцій-

но), тим нижча ставка оптимального тарифу. 

Дану залежність можна сформулювати так: чим менш гнучка політика інозе-

мних постачальників, які підтримують приблизно однаковий рівень імпорту, тим 

більша вірогідність отримання країною додаткових коштів за їхній рахунок, і на-

впаки, якщо еластичність їхніх поставок велика, а ціна світового ринку залиша-

ється незмінною, тим менше шансів у країни заробити додаткові кошти, оскільки 

вона не може вплинути на іноземних виробників і змусити їх продавати товари 

за нижчими цінами. У даному разі введення митного тарифу буде збитковим. 

Pціна,  

($) 

119 

100 

81 

Національний 

виграш (e) D0 

Q (обсяг імпорту) 

S0 
Національний 

збиток (b + d) 

0,67     1,00 
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Оптимальний тариф у даній ситуації дорівнюватиме нулю, тобто взагалі немає 

ніякого сенсу його вводити. 

На рис. 2. графічно зображено вплив такого оптимального тарифу. Країна K 

має виграш від зниження ціни імпортованого товару T у розмірі ділянки, яка зна-

чно перевищує національні втрати споживачів, що дорівнює величині b + d. 

Отже, для світового господарства митний тариф залишається непривабли-

вим. Світова економіка втратила сегменти b і d; які могли б бути перевагою, 

отриманою від міжнародної торгівлі, оскільки споживачі в країні K оцінюють 

іноземний товар T при обсягах імпорту в межах 1 млрд. одиниць на рік вище, ніж 

витрати виробництва іноземних постачальників. 

У даному разі світове господарство підпало під дію ефектів захисту і спожи-

вання, тобто зазнало втрат від необхідності розвитку менш ефективного порівня-

но із зарубіжним національного виробництва, а також від скорочення внутріш-

нього споживання в інших країнах. 

Крім того, не виключена ситуація, що на високий рівень оподаткування мита 

своїх товарів іноземна країна може відреагувати адекватно: або збільшити рівень 

оподаткування товарів, або ввести податки на експорт своїх товарів до даної кра-

їни. Наслідком даної ситуації є створення однією або навіть декількома країнами 

власної системи торговельних бар'єрів для товарів з країни K. Критичною фор-

мою такої ситуації стають торговельні війни між державами. Як бачимо, й опти-

мальний митний тариф може призвести до значних негативних наслідків. 

Вважаємо, що при використанні оптимального тарифу необхідно враховува-

ти такі закономірності: 

- ставка оптимального тарифу завжди позитивна та знаходиться в проміжку 

між нульовою та заборонною ставкою мита; 

- ставка оптимального тарифу завжди відносно невелика. Розрахунки свід-

чать, що для країни виграш від покращення умов торгівлі перевищує виникаючі 

економічні збитки тільки в тому випадку, коли ставка імпортного тарифу віднос-

но невелика, тобто  оптимальна і якщо якомога більша частина тарифу перекла-

дається на іноземних постачальників за рахунок зниження світових цін на імпор-

тний товар; 

- оптимальний тариф сприяє економічному виграшу однієї країни, але приз-

водить до втрат міжнародної економіки в цілому, оскільки є лише перерозподі-

лом доходів між країнами-учасниками імпортно-експортних операцій. 
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