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В КОЖНОМУ ІЗ ЗАВДАНЬ ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ ПРАВИЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДІ: 

 

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності є 

{= правовим регулюванням зовнішньоекономічної діяльності (нормативним і 

індивідуальним) 

⁓ не правовим регулюванням зовнішньоекономічної діяльності 

⁓ наданням державними службовцями вказівок суб’єктам 

зовнішньоекономічної діяльності} 

 

У випадку, коли до зовнішньоекономічного договору буде 

застосовуватись право України, то які норми українського права будуть 

застосовуватись до даного договору?  

{⁓ норми українського митного права 

⁓ норми українського податкового права 

= норми українського договірного права} 

 

Яка із норм права України регулює зовнішньоекономічну діяльність? 

{⁓ норма Податкового кодексу України, яка встановлює обов’язок суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності сплачувати при експорті товару податок на 

додану вартість до державного бюджету 

⁓ норма Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», яка 

встановлює право центрального  органу  виконавчої  влади з питань  

економічної  політики видавати ліцензії на здійснення зовнішньоекономічних 

операцій  

 = норма Цивільного кодексу України, що визначає права і обов’язки сторін 

договору купівлі-продажу} 

 

Які митні платежі сплачуються суб’єктами зовнішньоекономічної 



діяльності при переміщені ними підакцизних товарів через митний 

кордон України? 

{= мито, податок на додану вартість та акцизний податок 

⁓ мито, акцизний податок, податок на прибуток 

⁓ акцизний податок, реєстраційний збір та мито} 

 

Який вид мита передбачено законодавством України? 

{⁓  міжсезонне мито 

= вивізне мито 

⁓ експортне мито} 

 

Який особливий вид мита передбачено законодавством України? 

{⁓  імпортне мито 

= додатковий імпортний збір 

⁓ демпінгове мито} 

 

Спеціальне мито встановлюється відповідно до? 

{⁓  Митного кодексу України 

⁓ Закону України «Про захист національного товаровиробника від 

субсидованого імпорту» 

= Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 

Україну»} 

 

Компенсаційне мито встановлюється відповідно до? 

{⁓  Митного кодексу України 

= Закону України «Про захист національного товаровиробника від 

субсидованого імпорту» 

⁓ Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 

Україну»} 
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Законодавство України вимагає отримання ліцензії для експорту 

наступних товарів: 

{⁓ радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої 

⁓ цукор-сирець 

= антрацит} 

 

Законодавство України вимагає отримання ліцензії для імпорту таких 

товарів, як: 

{= гречка 

⁓ автомобілі 

⁓ антрацит} 

 

Який зовнішньоекономічний договір підлягає державній реєстрації? 

{⁓ договір купівлі українським суб’єктом господарювання у іноземного 

суб’єкта господарювання комп’ютерів 

⁓ договір продажу українським суб’єктом господарювання іноземному 

суб’єкту господарювання зерна пшениці 

=  договір,  предметом  якого  є  космічна діяльність} 

 

До українських джерел правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності відноситься  

{⁓ Митний кодекс України 

⁓ Податковий кодекс України 

= Господарський кодекс України} 

 

Нормативне правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності – 

це: 

{=  регулювання зовнішньоекономічної діяльності нормами права 

⁓ регулювання зовнішньоекономічної діяльності вказівками державних 

органів України 



⁓ регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою рішень 

судів} 

 

Індивідуальне правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності – 

це: 

{⁓  регулювання зовнішньоекономічної діяльності нормами права 

⁓ регулювання зовнішньоекономічної діяльності усними та письмовими 

вказівками державних органів України 

=  регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою рішень 

судів} 

 

Чи є міжнародний договір, який підписав Президент України, частиною 

законодавства України? 

{⁓ ні 

⁓ так, за будь-яких обставин 

= так, за умови, що Верховна Рада України надала згоду на його 

обов’язковість (ратифікувала його)} 

 

У випадку, якщо норми міжнародного договору ратифікованого 

Верховною Радою України суперечать нормам Закону України, які 

норми мають застосовуватись? 

{⁓ норми Закону України 

= норми міжнародного договору 

⁓ ті норми, які визначить Верховний суд України своїм рішенням} 

 

Які із наведених норм Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» регулюють зовнішньоекономічні відносини? 

{⁓ «митне регулювання - регулювання питань, пов'язаних із встановленням 

мит та інших податків, що справляються при переміщенні товарів через 



митний кордон України, процедурами митного контролю, організацією 

діяльності органів митного контролю України» 

⁓ «суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності ведуть бухгалтерський та 

оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також статистичну 

звітність, яку надсилають органам Державної статистики України» 

= «зовнішньоекономічний договір (контракт) - домовленість двох або більше 

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, 

спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та 

обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності»} 

 

Що мається на увазі під таким терміном, як «тарифне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності»?  

{= правове регулювання публічних відносин між суб’єктами 

господарювання, що імпортують товари, та державою за допомогою норм 

права, які передбачають ставки загальнодержавного податку - ввізного мита, 

що суб’єкти господарювання мають сплачувати при ввезенні товарів на 

митну територію України  

⁓ регулювання питань, пов'язаних із встановленням мит та інших податків, 

що справляються при переміщенні товарів через митний кордон України, 

процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного 

контролю України 

⁓ оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні} 

 

Що відноситься до інструментів політики протекціонізму?  

{⁓ тарифні засоби впливу держави на зовнішньоекономічну діяльність 

(мито, акцизний податок із ввезених на митну територію відповідної країни 

підакцизних товарів, податок на додану вартість із ввезених на митну 

територію відповідної країни товарів тощо) 



= будь-які заходи неподаткового характеру з боку держави, спрямовані на 

здійснення впливу на суспільні відносини в зовнішньоекономічній сфері 

(ліцензування, квотування, національні стандарти якості тощо) 

⁓ створення органів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності України, їх територіальних підрозділів (відділень), компетенція 

яких визначається законами України та положеннями про ці органи} 

 

Що таке демпінг?  

{⁓ ввезення на митну територію країни імпорту товару без сплату ввізного 

мита та інших податків 

⁓ ввезення на митну територію країни імпорту товару без відповідної 

ліцензії або забороненого товару 

= демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту товару за цінами, 

нижчими від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, що 

заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару} 

 

 

 

 

 


