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Теоретична частина 
 

 

Варіант 1. 

Розкрийте зміст питання: 

Основні завдання митних органів при проведенні в життя митної політики. 

Тест 1 

Які з ознак характерні лише для норм митного права: 

а) встановлені державою; 

б) регулюють митні відносини; 

в) носять переважно імперативний характер? 

Тест 2 

Хто з названих працівників не є посадовою особою митної організації: 

а) начальник; 

б) радник митної служби; 

в) водій начальника митниці; 

г) касир митниці? 

Тест 3 

Які завдання і напрями є основними для організації митного контролю: 

а) контроль за надходженням митних платежів; 

б) аналіз діючих і впровадження передових форм та методів митного контролю 

і заходів з підвищення їх ефективності; 

в) запровадження технологій митного контролю та митного оформлення; 

г) організація та ведення правової роботи в митних органах; 

ґ) розробка і запровадження нових систем захисту результатів митного 

оформлення; 

д) удосконалення видів особистих митних забезпечень, форм їх застосування? 

Тест 4 

Які з названих платежів не відносяться до митних: 

а) мито; 

б) гербовий збір; 

в) державне мито; 

г) акцизний збір? 

Тест 5 

Імпортне мито – це: 

а) податки, які відносяться на витрати виробництва; 

б) податки, які включають до ціни реалізації понад відпускну ціну виробника; 

в) податки, які сплачуються з прибутку. 

Тест 6 



1. Назвіть документ, який вперше на території України зафіксував поняття 

«мито»: 

а) договір Любечеського з’їзду князів; 

б) договір козаків з турецьким султаном; 

в) договір князя Олега з Візантією. 

Тест 7 

На який термін ввозяться товари при застосуванні митного режиму 

«тимчасового ввезення»: 

а) 3 місяці; 

б) 6 місяців; 

в) 1 рік? 

Тест 8 

Експортне мито – це: 

а) податки, які включаються до ціни реалізації; 

б) податки, які сплачують з прибутку; 

в) податки, які відносяться на витрати виробництва. 

Тест 9 

Яке з перелічених видів мита застосовується у відповідь на дискримінаційні 

дії інших держав: 

а) реторсійне; 

б) антидемпінгове; 

в) специфічне; 

г) компенсаційне? 

Тест 10 

З якого часу на території України почалося формування митної системи: 

а) з часів Київської Русі; 

б) з появою скіфської держави; 

в) за часів козацької держави? 

 

Задача 1 

За спонсорською допомогою дитяча лікарня отримала автомобіль «Швидкої 

допомоги» від Австрійського міжнародного фонду. Через 6 місяців автомобіль 

було переобладнано в таксі, так як, за оцінками економістів, це принесе 

прибуток, на який можна придбати медикаменти. 

Проаналізуйте дану ситуацію. Посилаючись на нормативно-правові акти. 

Задача 2 

З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів 

митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням керівника 



відповідного митного органу бралися зразки товарів для дослідження, але 

декларант в результаті взяття проб та зразків товарів зазнав витрат. 

Чи має право декларант на відшкодування завданих йому витрат? 

Посилаючись на нормативно-правові акти. 

 


