
Тести з дисципліни «Митне право» 

1. Митна політика це: 

А) це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних 

інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання 

зовнішньої торгівлі; 

Б) порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне 

регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням податків і зборів; 

В) ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і 

транспортних засобів за межі митної території України - сукупність дій, пов'язаних із 

переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України у відповідному 

напрямку; 

2. Митна справа це: 

а) процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями 

митних правил, спрямовані на реалізацію митної політики України; 

б) порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне 

регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням податків і зборів, процедури митного 

контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, спрямовані 

на реалізацію митної політики України; 

в) переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, 

пов'язане з встановленням та справлянням податків і зборів; 

3. Безпосереднє керівництво митною справою покладається на: 

а) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи; 

б) керівника центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи , який призначається на 

посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, встановленому Конституцією 

України; 

в) раду начальників регіональних митниць, яку очолює керівник центрального органу виконавчої 

влади в галузі митної справи; 

4. Митна територія України це: 

а) територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір; 



б) територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а 

також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній 

зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України; 

в) територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір на 

які поширюється виключна юрисдикція України; 

5. Митний кордон України це: 

а) межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається 

з державним кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних зон. Межі 

території спеціальних митних зон становлять митний кордон України; 

б) межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України не 

збігається з державним кордоном України; 

в) території спеціальних митних зон становлять митний кордон України; 

6. Законодавство України з питань митної справи складається з: 

а)Конституції України , Митного Кодексу, законів України та інших нормативно-правових актів з 

питань митної справи, виданих на основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу та 

законів України; 

б) Конституції України , Митного Кодексу, законів України; 

в) Конституції України , Митного Кодексу, законів України, міжнародних договорів; 

7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи 

утворюється, реорганізовується та ліквідовується: 

а) Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України; 

б) Прем'єр-міністром України; 

в) Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра; 

8. До митних органів відносяться: 

а) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, 

регіональні митниці, митниці, спеціалізовані установи; 

б) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, 

регіональні митниці, митниці; 



б) експлуатаційні, транспортні, інформаційно-аналітичні, кінологічні спеціалізовані установи та 

освітні організації; 

9. Митне забезпечення це: 

А) забезпечення митними органами в процесі їх діяльності відображення та закріплення 

результатів митного контролю та митного оформлення; 

Б) одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та 

інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та 

закріплення результатів митного контролю та митного оформлення; 

В) спеціальні пристрої (печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації), що 

використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного 

контролю та митного оформлення; 

10. Митне оформлення це 

А) виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного 

контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і 

мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів; 

Б) процедури, які виконують митні органи, для закріплення результатів митного контролю товарів 

і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; 

В) дії митних органів, які мають юридичне значення для подальшого використання товарів і 

транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; 

11. Митний контроль це - 

А) здійснення митними органами в межах своєї компетенції митних процедур з метою 

забезпечення додержання норм МКУ, законів та інших нормативно-правових актів з питань 

митної справи; 

Б) здійснення митними органами в межах своєї компетенції забезпечення додержання норм 

законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи; 

В) сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою 

забезпечення додержання норм МКУ, законів та інших нормативно-правових актів з питань 

митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. 

12. Митний режим це – 

А) сукупність норм, встановлених законами України з питань митної справи, що залежно від 

заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України 

визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються; 



Б) визначення порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України 

залежно від заявленої мети та обсягу митних процедур, які при цьому здійснюються; 

В) порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, 

встановлений законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети 

переміщення визначають обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються. 

13. Порушення митних правил є 

А) адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з 

необережності) дії чи бездіяльність, за які Митним Кодексом передбачена адміністративна 

відповідальність. 

Б) протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на 

встановлений законодавством України порядок здійснення митної справи в Україні, за які Митним 

Кодексом передбачена адміністративна відповідальність. 

В) є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з 

необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством України 

порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які 

Митним кодексом передбачена адміністративна відповідальність. 

14. Основними видами стягнення за порушення митних правил є: 

А) Попередження, штраф, конфіскація товарів, адміністративне затримання; 

б) Попередження, штраф; 

в) Попередження, штраф, конфіскація товарів; 

15. Адміністративні стягнення у вигляді попередження, штрафу можуть бути 

накладені 

А) не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому 

правопорушенні - два місяці з дня його виявлення; 

б) не пізніш як через 30 днів з дня вчинення правопорушення, а при триваючому 

правопорушенні - два місяці з дня його виявлення; 

в) не пізніш як через 45 днів з дня вчинення правопорушення, а при триваючому 

правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. 

 


