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В КОЖНОМУ ІЗ ЗАВДАНЬ ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ ПРАВИЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДІ: 

 

Зовнішньоекономічна діяльність – це: 

{⁓ діяльність суб'єктів господарської діяльності та митних органів України, 

побудована на взаємовідносинах між ними, з митного оформлення експорту 

та імпорту товарів 

⁓ діяльність органів державної влади України з правового та 

адміністративного регулювання експорту та імпорту товарів 

= господарські правовідносини, що складаються між українськими та 

іноземними суб’єктами господарювання} 

 

До зовнішньоекономічної діяльності відноситься:  

{⁓діяльність митних органів з контролю за переміщенням товарів через 

митний кордон України  

⁓ діяльність громадян України з придбання ними товарів у іноземних 

суб'єктів господарської діяльності через інтернет-магазини 

= надання суб'єктами господарської діяльності України юридичних послуг 

іноземним суб’єктам господарської діяльності} 

 

Який із нижчезазначених нормативно-правових актів містить 

визначення поняття «зовнішньоекономічна діяльність»? 

{⁓Митний кодекс України  

⁓ Цивільний кодекс України 

= Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність} 

 

Який із нижчезазначених нормативно-правових актів містить 

визначення поняття «зовнішньоекономічна діяльність»? 

{⁓Кодекс торговельного мореплавства  

⁓ Податковий кодекс України 



= Господарський кодекс України} 

 

З якого моменту у суб’єкта господарювання виникає право на 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності? 

{⁓ з моменту отримання відповідного дозволу від відповідного державного 

органу України 

= з моменту державної реєстрації як фізичної особи-підприємця чи як 

юридичної особи 

⁓ з моменту державної реєстрації як суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності} 

 

З якого моменту суб’єкт господарювання стає суб’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності? 

{⁓ з моменту отримання відповідного дозволу міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України на здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

⁓ з моменту державної реєстрації як суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності 

= з моменту укладення зовнішньоекономічного контракту} 

 

Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва полягає в 

{= праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у 

зовнішньоекономічні зв'язки 

⁓ праві укладати ті зовнішньоекономічні договори, які прямо дозволені 

законодавством України 

⁓ обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

порядку, визначеного підзаконними актами України} 

 

Принцип верховенства закону полягає в 

{= регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України 



⁓ регулюванні зовнішньоекономічної діяльності законами і підзаконними 

актами України 

⁓ дозволі застосування підзаконних актів та актів управління місцевих 

органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які 

встановлені законами України} 

 

Чи є в праві різниця між поняттями «зовнішньоекономічна діяльність» 

та «зовнішньоекономічні правовідносини»? 

{= ні, бо як предмет правового регулювання зовнішньоекономічна діяльність 

не може виступати нічим іншим, як суспільними відносинами – 

зовнішньоекономічними правовідносинами 

⁓ так 

⁓ «зовнішньоекономічна діяльність» - це вид господарської діяльності, а 

«зовнішньоекономічні правовідносини» - це вид господарських 

правовідносин} 

 

До ознак зовнішньоекономічних правовідносин відноситься: 

{= пов'язаність зовнішньоекономічних правовідносин хоча б через один із 

своїх елементів з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж 

український правопорядок 

⁓ публічно-правових характер цих правовідносин 

⁓ реалізація державної політики у сфері економічного розвитку} 

 

Що є об’єктом зовнішньоекономічних правовідносин? 

{⁓ надходження до державного бюджету України 

⁓ державна політика у сфері економічного розвитку 

= майно, послуги та об’єкти інтелектуальної власності, пов’язані з товарами 

та послугами} 

 



Чи може робоча сила бути об’єктом зовнішньоекономічних 

правовідносин?  

{⁓ так, за будь-яких обставин 

⁓ так, за умови, що робоча сила перетинає митний кордон України 

= ні} 

 

Що із наведеного нижче може бути об’єктом зовнішньоекономічних 

правовідносин? 

{⁓ виготовлення продукції 

⁓ реалізація продукції 

= юридичні послуги} 

 

Що із наведеного нижче може бути об’єктом зовнішньоекономічних 

правовідносин? 

{⁓ економічні заходи оперативного регулювання (валютно-фінансового, 

кредитного та іншого) 

⁓ заохочення конкуренції та ліквідація монополізму в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

= послуги з будівництва} 

 

Що є підставою виникнення зовнішньоекономічних правовідносин? 

{⁓ ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

= зовнішньоекономічний договір 

⁓ реєстрація суб’єкта господарювання як суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності у відповідному державному реєстрі} 

 

Який нормативно-правовий акт містить перелік зовнішньоекономічних 

послуг 

{⁓ Господарський кодекс України 

= Класифікація зовнішньоекономічних послуг 



⁓ Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»} 

 

 

 

Що є об’єктом договірних зовнішньоекономічних правовідносин з 

купівлі-продажу товарів? 

{⁓ зовнішньоекономічна діяльність 

= товар, зазначений в даному договорі 

⁓ поведінка суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності} 

 

Що є об’єктом договірних зовнішньоекономічних правовідносин 

фінансового лізингу? 

{⁓ прибуток 

⁓ поведінка суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

= послуги фінансового лізингу} 

 

Чи відноситься до зовнішньоекономічних відносини, що складаються 

між українським суб’єктом господарювання та митними органами 

України?  

{⁓ так, за будь-яких обставин 

⁓ так, якщо такі відносини виникають у зв’язку з переміщенням товарів 

через митний кордон України 

= ні} 

 

Чи відноситься до зовнішньоекономічних відносини, що складаються 

між українським суб’єктом господарювання та податковими органами 

України? 

{⁓ так, за будь-яких обставин 

⁓ так, якщо такі відносини виникають у зв’язку із зовнішньоекономічною 

діяльністю 



= ні} 

 

 

 
 


