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ВСТУП 

Взятий Україною курс на інтеграцію своєї економіки у світову ринкову 
систему, входження до Європейського економічного співтовариства, 
приєднання до Генеральної угоди з тарифів  і торгівлі (ГАТТ), вступ до 
Світової організації торгівлі (СОТ) тощо вимагає дотримання визнаних у 
міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної 
форми декларування експорту та імпорту товарів, інших загальноприйнятих у 
міжнародній практиці норм та стандартів. Таким чином, відповідно сучасним 
умовам державної політики України, на сам перед захисту економічних 
інтересів та впорядкування зовнішньоекономічних операцій, зростає роль 
професійної підготовки фахівців зі знанням митного контролю за 
переміщенням фізичних осіб. 

Метою освоєння курсу «Митний контроль за переміщенням фізичних 
осіб» є формування у студента глибоких знань відносно основ митної 
діяльності та спрямування їх на здійснення умов для формування ринкової 
економіки у зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення економічної 
охорони державного кордону України. 

Дані методичні вказівки складено відповідно до програми дисципліни 
«Митний контроль за переміщенням фізичних осіб» для студентів, які 
навчаються за фахом 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній 
справі», а також можуть використовуватись для контролю знань студентів з цієї 
дисципліни на інших фахах. 

Для контролю і закріплення знань студентів протягом семестру одним з 
важливих і суб’єктивних методів є тестування. За допомогою тестів 
визначається рівень теоретичної та практичної підготовки студентів з 
навчальної дисципліни. Процедура масового об’єктивного вимірювання 
професійної підготовки використовується у всіх найбільш розвинутих країнах 
як невід’ємний компонент освіти. Тестовий контроль забезпечує: об’єктивність 
оцінки на основі використання єдиного критерію аналізу тесту; прозорість і 
гласність результатів контролю; зниження психологічного навантаження на 
студента і викладача; розвиток індивідуально-диференційованого підходу до 
навчання та самостійної роботи студентів; ритмічність в процесі всього обсягу 
підконтрольного матеріалу (змістовних модулів, тем чи всього теоретичного 
курсу дисципліни); можливість одночасного контролю великої аудиторії при 
відносно невеликих витратах часу на його проведення; підвищення рівня 
навчальної та методичної роботи викладача. 

Програма тестового контролю за допомогою ПЕОМ відповідає 
кваліфікаційним вимогам до магістрів з реалізації основних видів і завдань їх 
діяльності та направлена на оцінювання рівня теоретичних знань студентів, 
набуття ними практичних навичок самостійного вирішення наданих завдань в 
залежності від специфіки та форми поставленого питання. 
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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

Потужним інструментом і засобом в процесі інтелектуальної діяльності 
людини практично будь-якого віку незалежно від сфери діяльності є комп'ютер. 
З огляду на цю обставину, при використанні відповідного програмного 
забезпечення і методичної підтримки, застосування нових комп'ютерних 
інформаційних технологій при викладанні різноманітних навчальних дисциплін 
дозволяє якісно поліпшити дієвість навчального процесу у навчальному 
закладі. Одним із проявів модернізації навчального процесу є формування 
контролюючих та навчальних ресурсів у вигляді спеціальних комп'ютерних 
програм. 

Усі теми навчальної дисципліни поділено на 6 блоків. До першого блоку 
включено питання з теми «Митний контроль та митне оформлення під час 
переміщення через кордон України»; до другого блоку – питання  з теми 
«Загальний порядок переміщення через митний кордон України фізичних осіб»; 
до третього блоку – питання з теми «Митні процедури під час переміщення 
митних осіб через митний кордон України різними видами транспорту»;  до 
четвертого блоку – питання з теми «Порядок здійснення митного контролю та 
оформлення товарів і особистих речей фізичних осіб під час їх переміщення 
через митний кордон»; до п’ятого – питання з теми «Оподаткування митними 
та іншими платежами при перетинанні фізичними особами митного кордону 
України»; до шостого – входять питання з теми «Порушення митних правил, 
контрабанда при переміщенні через митний кордон України фізичних осіб». 

Тестування студентів проводиться на практичних заняттях і під час 
підсумкового контролю за допомогою ПЕОМ за спеціально підготовленою 
програмою. Програма може працювати або в режимі контролю або в режимі 
навчання. Режим контролю передбачає включення таймеру часу, необхідного 
для формування відповідей студентів на ряд тестів з різних тем навчальної 
дисципліни. Для підбору питань для тестів застосовується метод випадкового 
відбирання контрольних питань. Кожне питання має тільки одну правильну 
відповідь. Для закріплення пройденої теми на протязі навчального процесу 
програма може працювати у межах питань заданого блоку. В режимі навчання 
час на обміркування відповідей на питання тестів для студентів не 
обмежується. Наприкінці опитування на екрані дисплея буде виведено 
результат студента. При неправильній відповіді студент має можливість 
одержати правильну версію, використовуючи кнопку «Протокол». 

Крім рекомендованої викладачем на заняттях літератури і конспекту 
лекцій, студенти повинні самостійно ознайомитися з додатковою літературою з 
питань, що визначаються законодавчою базою, нормативною документацією та 
іншою спеціальною літературою з проблем митного контролю та митного 
оформлення. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ  
ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ  

 
Завдання студента полягає в тому, що після певної  підготовки до 

складання тестового контролю увійти  до програми, ввести своє ім'я та пароль 
(код групи), знайти і відмітити варіант правильної відповіді на питання 
представлених тестів. Наприкінці опитування на екрані дисплея буде виведено 
результат тестування студента.  

В режимі навчання час на обміркування відповідей на питання тестів 
для студентів не обмежується. При правильній відповіді студент має 
можливість одержати правильну версію, використовуючи кнопку «Протокол». 

Для успішного тестування студенти повинні добре засвоїти  
теоретичний матеріал за навчальною дисципліною «Митний контроль за 
переміщенням фізичних осіб». Тому перед тестуванням необхідно 
ознайомитись і прочитати методичні вказівки для самостійного вивчення 
дисципліни «Митний контроль за переміщенням фізичних осіб», які містять 
задачі та питання з потрібних блоків. 

Крім рекомендованої викладачем на заняттях літератури і конспекту 
лекцій, студенти повинні самостійно ознайомитися з додатковою літературою з 
питань, що вивчаються законодавчою базою, нормативною документацією та 
іншою спеціальною літературою з проблем виробництва, формування і 
визначення якості книжних товарів.  

Програмою передбачено оцінити рівень знань студентів за такою 
шкалою: «відмінно», якщо правильні відповіді складатимуть від загальної 
кількості 90…100%; «добре» - 80…89%; «задовільно» - 70…79%; 
«незадовільно» - менше 70%. 

 
Шкала бальних оцінок 

Відсоток вірних 
відповідей 

Оцінка Результати 

Від 100 до 90 включно “Відмінно” 

Від 89 до 70 включно “Добре” 

Від 69 до 60 включно “Задовільно” 

зараховано 

Менше за 60 “Незадовільно не зараховано 
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БЛОК 1      МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРИ 
              ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ КОРДОН УКРАЇНИ 

 
1. Із чим пов’язана діяльність митних органів України? 

а) зі здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів, 
речей, валюти, цінностей, транспортних засобів, які переміщуються через 
митний кордон України; 
б) зі здійсненням митного контролю та митного оформлення фізичних 
осіб при переміщенні через митний кордон України; 
в) зі здійсненням митного оформлення товарів, речей, валюти, цінностей, 
транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України; 
г) зі здійсненням митного контролю товарів, речей, валюти, цінностей, 
транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. 

2. Ким здійснюється митне оформлення та митний контроль? 
а) особовим складом регіональної митниці; 
б) особовим складом підрозділів митниць; 
в) особовим складом  ДМСУ; 
г) заступником голови ДМСУ. 

3. Кому  підпорядковується Управління організації митного контролю ДМСУ? 
а) голові ДМСУ; 
б) заступнику начальника регіональної митниці; 
в) начальнику регіональної митниці; 
г) заступнику голови ДМСУ. 

4. Ким затверджується структура відділу організації митного контролю? 
а) начальником регіональної митниці; 
б) головою ДМСУ; 
в) заступником голови ДМСУ; 
г) головою ДМСУ та його заступником. 

5. На яких рівнях здійснюється підготовка проектів законодавчо-нормативних 
актів із питань організації та розвитку митної інфраструктури? 

а) на міжнародному та регіональному; 
б) на регіональному та центральному; 
в) на міждержавному та центральному; 
г) на регіональному та місцевому. 

6. Що є одним із елементів митної інфраструктури? 
а) митний пост; 
б) регіональна митниця; 
в) пункт пропуску через державний кордон; 
г) підпорядкована митниця. 

7. Яке з понять відповідає терміну «Державний кордон України»? 
а) це територія або частина території прикордонної залізничної, 
автомобільної станції, морського, річкового порту (аеропорту) з 
комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де 
здійснюються визначені законодавством види контролю з метою 
пропуску через державний кордон фізичних та юридичних осіб; 
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б) це територія або частина території прикордонної залізничної, 
автомобільної станції, морського, річкового порту (аеропорту) з 
комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де 
здійснюються визначені законодавством види контролю з метою 
пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та 
іншого майна; 
в) це територія прикордонної залізничної, автомобільної станції, 
морського, річкового порту (аеропорту) з комплексом будівель, споруд та 
інженерно-технічних засобів, де здійснюються визначені законодавством 
види контролю з метою пропуску через державний кордон осіб, 
транспортних засобів, вантажів та іншого майна; 
г) це територія прикордонної залізничної, автомобільної станції, 
морського, річкового порту (аеропорту) з комплексом будівель, споруд та 
інженерно-технічних засобів, де здійснюються види контролю з метою 
пропуску через державний кордон транспортних засобів, вантажів та 
іншого майна. 

8. Міждержавні пункти пропуску передбачають пропуск через кордон: 
а) громадян і транспортних засобів України та суміжної держави; 
б) громадян і транспортних засобів усіх держав; 
в) громадян України та суміжної держави, які проживають у 
прикордонних областях; 
г) громадян і транспортних засобів України. 

9. Які з типів митного забезпечення виготовлено зі спеціальними барабанами та 
матрицею? 

а) особиста номерна печатка інспектора; 
б) пломбір з пуансонами та особиста металева печатка; 
в) особиста номерна печатка інспектора та штамп «Під митним 
контролем»; 
г) штамп «Під митним контролем» та особиста металева печатка. 

10. Для якого типу митного забезпечення застосовуються три літерні значення у 
вигляді Е (експорт), І (імпорт), Т (транзит)? 

а)для пломбіра з пуансонами; 
б)для особистої металевої печатки інспектора; 
в)для особистої номерної печатки інспектора; 
г) для штампа «Під митним контролем». 

11. Чого потребує робота з виконання митного контролю та митного 
оформлення? 

а) належної організації; 
б) наявності досвіду роботи в особового складу; 
в) наявності матеріально-технічного забезпечення; 
г) вірні відповіді б) та в). 

12. Операції зі здійснення митного контролю та митного оформлення 
проводяться: 

а) Управлінням організації митного контролю ДМСУ  та відділами 
організації митного контролю регіональних митниць; 
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б) Управлінням організації митного контролю Державної митної служби 
України; 
в) відділами організації митного контролю регіональних митниць; 
г) відділами організації митного контролю митних постів. 

13. Ким затверджується  структура Управління організації митного контролю? 
а) заступником голови ДМСУ; 
б) головою ДМСУ та його заступником; 
в) начальником регіональної митниці; 
г) головою ДМСУ. 

14. Одним із основних завдань організації митного контролю є: 
а) організація взаємодії митних органів зі службами прикордонного, 
санітарного, фітосанітарного, радіологічного, ветеринарного, 
екологічного контролю, іншими контрольними службами під час 
здійснення митного контролю; 
б) організація взаємодії митних органів зі службами прикордонного, 
санітарного, фітосанітарного, радіологічного, ветеринарного, 
екологічного контролю, іншими контрольними службами та 
правоохоронними органами під час здійснення митного контролю; 
в) організація взаємодії митних органів зі службами прикордонного, 
санітарного, фітосанітарного, радіологічного, ветеринарного, 
екологічного контролю; 
г) організація взаємодії митних органів з правоохоронними органами під 
час здійснення митного контролю. 

15. Яка організація збирає, узагальнює, систематизує та аналізує інформацію 
щодо діючого порядку митного оформлення та контролю? 

а) управління центрального апарату ДМСУ; 
б) підпорядковані митниці; 
в) регіональна митниця; 
г) митні пости. 

16. За яким показником пункти пропуску поділяються на залізничні, авто-
мобільні, морські, річкові, повітряні, пішохідні? 

а) за категоріями поїздок; 
б) за режимом функціонування; 
в) за видом транспортного сполучення; 
г) за характером транспортних перевезень. 

17. Яке з понять відповідає терміну «технологічна схема»? 
а) це встановлена керівництвом митного органу послідовність дій 
співробітників підрозділів митного органу під час здійснення операцій 
митного контролю та митного оформлення; 
б) це встановлена керівництвом митного органу, обов'язкова для 
виконання послідовність дій співробітників підрозділів митного органу 
під час здійснення операцій митного контролю та митного оформлення; 
в) це встановлена керівництвом митного органу, обов'язкова для 
виконання послідовність дій співробітників підрозділів митного органу 
під час здійснення операцій митного контролю; 
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г) це обов'язкова для виконання послідовність дій співробітників 
підрозділів митного органу під час здійснення операцій митного кон-
тролю та митного оформлення. 

18. Що відноситься до митних забезпечень особового складу? 
а) особиста номерна печатка інспектора, штамп «Під митним контролем», 
пломбір з пуансонами; 
б) особиста номерна печатка інспектора, штамп «Під митним контролем», 
пломбір з пуансонами, особиста металева печатка; 
в) номерна печатка інспектора, штамп «Під митним контролем»; 
г) особиста металева печатка, особиста номерна печатка інспектора. 

19. Скільки символів зображено на особистій номерній печатці інспектора? 
а) 7;      в) 9; 
б) 8;      г) 10. 

20. Які порядкові номери кольорів спеціальної фарби установлені? 
а)зелений, коричневий, синій; 
б)зелений, жовтий, синій; 
в)жовтий, червоний, синій; 
г)зелений, червоний, синій. 

21. Належна організація митного контролю та митного оформлення означає, 
що: 

а) всі операції, які здійснюються в процесі митного оформлення та 
контролю, мають бути упорядковані та наведені в нормативних актах, 
технологічних схемах, порядках, що визначають правову основу та 
послідовність дій співробітників митниці; 
б) всі операції, які здійснюються в процесі митного оформлення та 
контролю, мають бути упорядковані; 
в) операції, які здійснюються в процесі митного оформлення та контролю, 
мають бути упорядковані та наведені в нормативних актах, технологічних 
схемах, що визначають правову основу та послідовність дій співробітників 
митниці; 
г) всі операції, які здійснюються в процесі митного оформлення, мають 
бути упорядковані та наведені в нормативних актах, технологічних схемах, 
порядках, що визначають послідовність дій співробітників митниці. 

22. Хто виконує функцію з організації митного контролю в митницях? 
а) однин із заступників начальника митниці або один чи декілька 
спеціально створені підрозділи; 
б) заступник начальника митниці; 
в) один із заступників начальника регіональної митниці або один чи 
декілька спеціально створені підрозділи; 
г) спеціально створений підрозділ митниці. 

23. Кому підпорядковується відділ організації митного контролю регіональної 
митниці? 

а) голові ДМСУ; 
б) начальнику регіональної митниці та одному з його заступників; 
в) начальнику регіональної митниці; 
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г) заступнику голови ДМСУ. 
24. Які основні завдання та напрями організації митного контролю? 

а) підготовка проектів законодавчо-нормативних актів, аналіз та 
впровадження передових форм і методів митного контролю, 
запровадження технологій митного контролю та митного оформлення, 
організація взаємодії митних органів з іншими контрольними службами, 
розробка та запровадження нових систем захисту результатів митного 
оформлення, удосконалення видів особистих митних забезпечень; 
б) підготовка проектів законодавчо-нормативних актів, аналіз та 
впровадження передових форм і методів митного контролю, 
запровадження технологій митного контролю та митного оформлення, 
організація взаємодії митних органів з іншими контрольними службами, 
розробка та запровадження нових систем захисту результатів митного 
оформлення; 
в) запровадження технологій митного контролю та митного оформлення, 
організація взаємодії митних органів з іншими контрольними службами, 
розробка та запровадження нових систем захисту результатів митного 
оформлення, удосконалення видів особистих митних забезпечень; 
г) аналіз та впровадження передових форм і методів митного контролю, 
запровадження технологій митного контролю та митного оформлення, 
організація взаємодії митних органів з іншими контрольними службами, 
розробка та запровадження нових систем захисту результатів митного 
оформлення, удосконалення видів особистих митних забезпечень. 

25. Яка організація готує проекти законодавчих актів і нормативні акти з питань 
митної справи? 

а) регіональна митниця; 
б) управління центрального апарату ДМСУ; 
в) митні пости; 
г) підпорядкована митниця. 
 
 
 
 

БЛОК ІІ      ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ 
                              МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
1. На скільки груп поділяються пасажири, що перетинають митний кордон 
України? 

а) на три;       в) на чотири; 
б) на дві;       г) зовсім не діляться. 

2. Документами на право виїзду з України та в'їзду в Україну є: 
 а) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний 
паспорт, службовий паспорт; 
б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ 
дитини; 
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в) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний 
паспорт, службовий паспорт, проїзний документ дитини, посвідчення 
особи моряка, посвідчення члена екіпажу; 
г) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний 
паспорт, службовий паспорт, проїзний документ дитини. 

3. За наявності яких документів дозволяється транзитний проїзд iноземцiв та 
осiб без громадянства через територiю України? 

а) транзитної української візи; 
б) службового паспорту, транзитної української візи; 
в) закордонного паспорту, дипломатичного паспорту; 
г) транзитної української вiзи, проїзних квиткiв або iнших документiв, що 
пiдтверджують транзитний характер поїздки. 

4. Ким заповнюється пасажирська митна декларація? 
а) власноручно громадянином (уповноваженою ним особою) та 
засвідчується його особистим підписом; 
б) власноручно громадянином (уповноваженою ним особою); 
в) лише власноручно громадянином; 
г) посадовою особою митниці. 

5. В якому разі пасажирська митна декларація не приймається до митного 
оформлення посадовою особою митного органу? 

а) у разі заповнення із підчищеннями та виправленнями; 
б) у разі заповнення із підчищеннями та виправленнями, із порушенням 
вимог передбачених законодавством; 
в) у разі заповнення простим олівцем; 
г) вірні відповіді а) та в). 

6. Що включає в себе процес митного огляду? 
а) особистий огляд; 
б) огляд транспортних засобів, товарів та інших предметів; 
в) огляд транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистий 
огляд; 
г) перевірку документів, особистий огляд. 

7. Коли проводиться особистий огляд громадян? 
а) завжди; 
б) коли є підстави підозрювати, що громадянин  приховує предмети 
контрабанди; 
в) при можливій наявності предметів, що заборонені до транзиту через 
митну територію України; 
г) відповіді б) та в) вірні. 

8. Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна: 
а) ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час 
проведення огляду; 
б) запропонувати добровiльно пред'явити товари, що прихованi; 
в) пред'явити громадянину письмову постанову керiвника митного 
органу, керiвника митного поста чи особи, яка їх замiщує; 
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г) пред'явити  постанову керiвника митного органу, ознайомити 
громадянина з його правами та обов'язками та запропонувати 
добровiльно пред'явити товари, що прихованi. 

9. Пiд час проведення особистого огляду, незалежно від його наслідків, 
складається: 

а) висновок інспектора;    в) протокол; 
б) експертний висновок;    г)вірні відповіді а) та б). 

10. Ким підписується протокол проведення особистого огляду? 
а) митним службовцем, що проводив огляд, громадянином, який 
проходив огляд, понятими, які були присутні при проведенні огляду; 
б) митним службовцем, що проводив огляд, громадянином, який 
проходив огляд, понятими, а в разi обстеження медичним працiвником – 
також цим працівником; 
в) митним службовцем, що проводив огляд; 
г) митним службовцем, що проводив огляд, громадянином, який 
проходив огляд. 

11. Резиденти – це: 
а) громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які 
мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, 
що тимчасово перебувають за кордоном; 
б) іноземні громадяни, що тимчасово перебувають за кордоном; 
в) особи без громадянства, що проживають на території України; 
г) громадяни України, що мають постійне місце проживання за межами 
України. 

12. Де здійснюється перетинання державного кордону громадянами України? 
а) у пунктах пропуску через кордон; 
б) у відділах прикордонної реєстрації; 
в) у митницях відправлення; 
г) у будь-якій із перелічених установ. 

13. Де дійсна вiдмiтка про реєстрацiю iноземця та особи без громадянства в 
його паспортному документi та/або iммiграцiйнiй картцi? 

а) на всій території держави, в залежності від місця проживання в Україні;  
б) на всiй територiї держави, не залежно вiд мiсця проживання в Українi; 
в) лише на чітко визначеній частині території України; 
г) на території України недійсна. 

14. Якою мовою заповнюється пасажирська митна декларація? 
а) лише тією мовою, яку розуміє пасажир; 
б) лише рідною мовою пасажира; 
в) тією мовою, яку розуміє пасажир, або його рідною мовою; 
г) будь-якою мовою. 

15. У разі втрати митної декларації: 
а) потрібно формально пройти огляд; 
б) вона вже не відновлюється; 
в) повідомити митні органи для відновлення; 
г) можна скористатися копією. 



 13 

16. Якому контролю, окрім митного, підлягають товари та предмети, які 
переміщуються громадянами через митний кордон України? 

а) санітарному, ветеринарному; 
б) санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та 
економічному; 
в) санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та 
екологічному; 
г) ніякому. 

17. Ким здійснюється особистий огляд громадян? 
а) митним службовцем за участю 2 понятих (однієї статі з громадянином); 
б) виключно митним службовцем (однієї статі); 
в) митним службовцем (однієї статі з громадянином) за участю довіреної 
особи громадянина; 
г) службовою особою інших контролюючих органів. 

18. Протокол під час проведення особистого огляду складається у разі: 
а) виявлення контрабанди; 
б) у будь-якому разі; 
в) відмови громадянина у проведенні особистого огляду; 

     г) наявності предметів, що заборонені до транзиту через митну територію 
України. 

19. Кому надається копія протоколу про проведення особистого огляду? 
а) понятим, які були присутні при огляді; 
б) медичному працівникові; 
в) громадянину; 
г) нікому. 

20. Нерезиденти – це: 
а) іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства, які 
мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі і ті, що 
тимчасово перебувають на території України; 
б) громадяни України, що тимчасово перебувають на території України; 
в) особи без громадянства, що тимчасово перебувають в Україні; 
г) іноземні громадяни, що тимчасово перебувають на території України. 

21. Громадяни, якi не досягли 16-рiчного вiку, перетинають кордон за згодою: 
а) обох батьків, опікунів та в їх супроводi або в супроводi осiб, 
уповноважених ними; 
б) обох батьків, опікунів та в їх супроводi; 
в) одного з батьків; 
г) одного з батьків, опікунів та в їх супроводi або в супроводi осiб, 
уповноважених ними. 

22. Який документ заповнює кожна особа, яка прямує через митний кордон 
України, до початку митного оформлення? 

а) вантажну митну декларацію; 
б) пасажирську митну декларацію; 
в) декларацію митної вартості; 
г) вірні відповіді а) та в). 
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23. Громадяни якого віку можуть самостійно заповнювати пасажирську митну 
декларацію? 

а) які досягли 16-річного віку;  в) які досягли 14-річного віку; 
б) які досягли 18-річного віку;  г) які досягли 21-річного віку. 

24. При заповненні митної декларації, які маніпуляції проводяться з цифрами 
деяких показників? 

а)ніякі;      в)прокреслюються; 
б)вони обводяться суцільно;   г)на вибір митного інспектора. 

25. Що передбачає повний огляд речей громадян? 
а) огляд зовнішнього вигляду без розпаковування товару; 
б) в залежності від виду товару; 
в) огляд зовнішнього вигляду з розпаковуванням товару; 
г) огляд зовнішнього вигляду з розпаковуванням товару та порушенням 
цілісності. 
 
 
 

БЛОК ІІІ              МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ 

ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ 
 

1. Операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням 
фізичних осіб, товарів і транспортних засобів через митний кордон України, 
митного оформлення цих фізичних осіб і товарів, а також зі стягненням 
передбачених законом податків і зборів, це: 

а) митні процедури;    в) митний контроль; 
б) митні переміщення;    г) прикордонний контроль. 

2. Митне оформлення та пропуск через митний кордон України фізичних осiб, 
транспортних засобiв та предметiв здiйснюється посадовими особами вiддiлу 
митного оформлення певної митницi, це: 

а) митний контроль;    в) прикордонний контроль; 
б) фітосанітарний контроль;   г) ветиринарний контроль. 

3. Який вид контролю не  існує: 
а) прикордонний контроль;   в) митний контроль; 
б) самоконтроль;     г) екологічний контроль. 

4. Частина територiї митниці, у межах якої митнi органи здiйснюють митнi 
процедури: 

а) зона митного контролю;    в) «червоний коридор»; 
б) «зелений коридор»;    г) фітосанітарний контроль. 

5. Загальний час здiйснення контролю фізичних осiб, транспортних засобiв, 
вантажiв та iншого майна, які переміщуються залізничним транспортом, не 
повинен перевищувати: 

а) 1 година;        в) 1 доба; 
б) часу стоянки транспорту у митниці;   г) 3 доби.  
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6.Приймаючи на зберiгання речі, предмети, валютні цiнності, що належать 
громадянам i не пропущенi через митний кордон України, посадова особа 
митницi заповнює  

а) ВМД-2;     в)  МД-1; 
б) ВМД-3;     г) ВМД-8. 

7. Проводить митне оформлення товару з використанням вантажної митної 
декларацiї типу «IМ-40Г» у разі якщо: 

а) вартость товару 1000 євро та/або вага 100 кг; 
б) вартость товару 500 євро та/або вага 300 кг; 
в) вартость товару 1000 євро та/або вага 300 кг; 
г) вартость товару 100\ євро та/або вага 100 кг. 

8. Який з контролів не проводиться під час вїзду на територію України:; 
а) прикордонний контроль України; 
б) митний контроль сумiжної держави;  
в) ветеринарний, фiтосанiтарний, екологiчний контроль; 
г) митний контроль України. 

9. «Червоним коридором» не можуть пересуватись: 
а) які здiйснюють перевезення товарiв фiзичних осiб, якi не є суб'єктами 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, обсягами, що пiдлягають 
обов'язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню; 
б) вантажних i вантажно-пасажирських мiкроавтобусiв; 
в) для легкових автотранспортних засобiв, що належать громадянам або 
юридичним особам, iнших транспортних засобiв, які не знятi з облiку, не 
є об'єктами зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i 
використовуються виключно для перемiщення через митний кордон 
особистих речей громадян та товарiв в обсягах, що не пiдлягають 
обов'язковому письмовому декларуванню та/або оподаткуванню; 
г) легкових транспортних засобiв із причепами, що використовуються 
(можуть використовуватися) для перевезення товарiв. 

10. Контроль фізичної особи, транспортного засобу, товарiв та iнших предметiв 
вважається закiнченим, якщо:  

а) в паспортних документах осiб, контрольному талонi проставленi 
вiдповiднi вiдмiтки пiдроздiлу прикордонного контролю; 
б) вiдповiднi вiдмiтки пiдроздiлу прикордонного контролюв 
товаросупровiдних документах; 
в) правильно заповнена митна декларація; 
г) в паспортних документах осiб, контрольному талонi проставленi 
вiдповiднi вiдмiтки пiдроздiлу прикордонного контролю, митних органiв 
(за необхiдностi iнших контрольних служб) та в товаросупровiдних 
документах – митних органiв (iнших контрольних органiв i служб лише 
стосовно пiдконтрольних вантажiв). 

11. Пiдставою для пропускання транспортного засобу iз зони митного 
контролю є: 

а) наявність у водiя контрольного талона з вiдмiтками про проходження 
паспортного та митного контролю; 
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б)  наявність страхового полюсу на автомобіль; 
в) наявність вантажно-митної декларації; 
г)  наявність паспорта. 

12.Скільки зупинок робить автомобіль в зоні митного контролю: 
а) 1;      в) 3; 
б) 2;      г) без зупинок. 

13. Громадяни прикордонних районiв сумiжних держав пропускаються через 
кордон за наявностi паспортного документа й iммiграцiйної картки протягом: 

а) 3 діб;     в) 15 діб; 
б) 90 діб;     г) 30 діб. 

14. Заповнення iммiграцiйних карток iноземними громадянами та особами без 
громадянства  здiйснюється в салонi автобусав таких випадках: 

а) лише на в'їзд в Україну;   в) при вїзді та виїзді з України; 
б) лише на виїзд з України;   г) при транзиті. 

15. При перетині кордону на  автобусі автобус рухається по: 
а)  немає різниці;     в) «зеленій смузі»; 
б) «Окремій смузі»;    г) «Червоній смузі». 

16. Офiцiйнi делегацiї, якi прямують через митний кордон України, проходять: 
а) прикордонний контроль;  в) прикордонний та митний контроль; 
б) митний контроль;   г) не проходять жодного з контролів. 

17. Іноземним та українським суднам забороняється без дозволу адміністрації 
порту та згоди відділу прикордонної служби та митного поста: 

а) змінювати місце стоянки в порту та на рейді, а також проводити 
посадку та висадку людей, завантаження й розвантаження вантажів, 
підхід буксирів, кранів, катерів та інших плавучих засобів, за винятком 
випадків аварій та стихійного лиха; 
б) проводити посадку та висадку людей; 
в) завантаження й розвантаження вантажів, підхід буксирів, кранів, 
катерів та інших плавучих засобів; 
г)  змінювати місце стоянки в порту та на рейді, а також проводити 
посадку та висадку людей за винятком випадків аварій та стихійного 
лиха. 

18. За скільки хвилин до відльоту закінчується реєстрація пасажирів на 
міжнародний рейс:  

а) 60 хв;     в) 20 хв; 
б) 30 хв;     г) 15 хв. 

19. Посадка пасажирів починається за: 
а) 60 хв;     в) 20 хв; 
б) 30 хв;     г) 15 хв. 

20. Посадова особа митниці може запропонувати громадянину пред'явити 
авіаційний квиток та паспорт або інший документ, що посвідчує особу під час: 

а) немає правильної відповіді;  
б) при посадкі пасажирів; 
в) проходження «червоного коридору»; 
г) проходження «зеленого коридору». 
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21. Рішення щодо проходження митного контролю «зеленим» чи «червоним» 
коридором приймають: 

а) громадяни самі;  в) випадковий вибір; 
б) митники;   г) усі відповіді правильні. 

22. Комплекс заходiв у пунктах пропуску через державний кордон, 
спрямованих на визначення законних пiдстав для перетинання державного 
кордону України фізичними особами, транспортними засобами, вантажами та 
iншим майном: 

а) прикордонний контроль;    в) фітосанітарний контроль; 
б) митний контроль;    г)  ветиринарний контроль. 

23. Здiйснюється з метою охорони територiї України вiд занесення з територiї 
iнших держав або з карантинної зони збудникiв iнфекцiйних хвороб тварин: 

а)  митний контроль;     в) прикордонний контроль; 
б) ветиринарний контроль;   г) фітосанітарний контроль. 

24. Спрямований на запобiгання занесенню та поширенню вiдсутнiх на 
територiї України регульованих шкiдливих органiзмiв: 

а) митний контроль;    в)  прикордонний контроль; 
б) ветиринарний контроль;    г) фітосанітарний контроль. 

25. Про закiнчення митного огляду та митного контролю посадовi особи 
митницi, якi залучалися до його здiйснення, доповiдають: 

а)  начальнику митниці; 
б) старшому оперативної змiни вiддiлу митного оформлення митниці; 
в) громадянину; 
г) черговому. 

 
 
 

БЛОК ІV     ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ  
ТА ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ І ОСОБИСТИХ РЕЧЕЙ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

ПРИ ЇХ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 
 

1. Інспектор митниці в прикордонному пункті пропуску на державному кордоні 
для проведення митного оформлення предметів громадян має право вимагати 
від громадян: 

а) документи;     в) оплату митних зборів; 
б) перелік речей;     г) не має права нічого вимагати. 

2. Пропуск на митну територiю України сiльськогосподарської продукцiї, що 
ввозиться громадянами, будь-якими обсягами не дозволяється, що пiдпадає пiд 
визначення 

а) першої – двадцять четвертої груп УКТ ЗЕД; 
б) першої – шостої груп УКТ ЗЕД; 
в) двадцятої – двадцять четвертої груп УКТ ЗЕД; 
г) восьмої – двадцять першої груп УКТ ЗЕД. 

3. Не пiдлягають пропуску через митний кордон України товари та особистi 
речi, на пропуск яких потрiбнi: 
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а)  акцизні збори;     в) податок на додану вартість; 
б) дозволи iнших державних установ; г) усі відповіді правильні. 

4. Громадяни мають право безперешкодно ввозити особистi речi на митну 
територiю України в режимi: 

а) тимчасове ввезення;    в) митний склад; 
б) імпорт;      г) знищення або руйнування. 

5. Митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) 
громадянами-підприємцями, здійснюється із заповненням уніфікованого 
адміністративного документа форми: 

а) МД-1; 
б) МД-2 та додаткового аркуша МД-3;  
в) МД-4; 
г) МД-4  та додаткового аркуша МД-6. 

6. Товари, які переміщуються через митний кордон України окремо від 
фізичної особи (власника або уповноваженої особи) на її адресу: 

а) товар;     в) несупроводжуваний багаж; 
б) багаж;     г) усі відповіді правильні. 

7. Уніфікована митна квитанція, яка  є фінансовим документом суворої 
звітності: 

а) МД-1;      в) МД-3; 
б) МД-2;      г) МД-4. 

8. Несупроводжуваний багаж може містити: 
а) валюта;      в) ціннасті; 
б) особисті речі;     г) продукти харчування. 

9. Товарною партією визначаються товари, придбані в Україні, які вивозяться 
або пересилаються громадянами на суму еквівалентну:  

а) 1 000 євро;     в) 100 000 євро; 
б) 10 000 євро;     г) 500 000 євро. 

10. Предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України 
громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, 
підлягають обкладанню митом за повними ставками: 

а) єдиний митний тариф;    в) акцизний збір; 
б) податок на додану вартість;  г) усі відповіді правильні. 

11. Громадянин вивозить предмети, які підпадають під товарну партію, йому 
необхідно в митниці оформити: 

а) ВМД типу «ЕКГ»;     в) ВМД-2; 
б) ВМД-1;       г) МД-1. 

12. Пропуск через митний кордон України товарiв, що тимчасово ввозяться 
громадянами на митну територiю України пiд зобов'язання про їх зворотне 
вивезення: 

а) сумарна митна вартiсть яких не перевищує 1000 євро та загальна вага 
яких не перевищує 100 кг; 
б) сумарна митна вартiсть яких не перевищує 100 євро та загальна вага 
яких не перевищує 100 кг; 
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в) сумарна митна вартiсть яких не перевищує 100 євро та загальна вага 
яких не перевищує 50 кг; 
г) сумарна митна вартiсть яких не перевищує 2000 євро та загальна вага 
яких не перевищує 200 кг. 

13. Грошова застава у іноземній валюті може вноситись: 
а) громадянами-нерезидентами;  
б) громадянами-нерезидентами, у разі відсутності пунктів обміну; 
в) громадянами-резидентами, у разі відсутності пунктів обміну; 
г) усіма громадянами. 

14. Сума коштiв, унесених як грошова застава, еквiвалентна сумi: 
а) сумi передбачених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових 
платежiв); 
б) сумі товарів; 
в) сумі податку на додану вартість; 
г) усі відповіді правильні. 

15. Сума грошової застави:  
а) залишається на рахунку митниці; 
б) зберiгається на вiдповiдному рахунку митницi вiдправлення до 
настання дати повернення або забезпечення стягнення в установленому 
порядку; 
в) повертається особі, яка залишила заставу, через 3 доби; 
г) повертається особі, яка залишила заставу, через 3 доби. 

16. Під час ввезення на митну територію України особисті речі, що ввозяться 
(пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в 
Україну, у тому числі й механічні транспортні засоби: 

а) підлягають повному оподаткування; 
б) підлягають частковому оподаткуванню; 
в) звільняються від оподаткування; 
г)  знімається податок на додану вартість. 

17. Автомобілі і мотоцикли , у разі переселення громадян на постійне місце 
проживання, не підлягають оподаткуванню: 

а) один на кожного члена сім’ ї, за умови досягнення 18 років та наявності 
водійських прав; 
б) один на кожного члена сім’ ї, за умови досягнення 18 років; 
в) два автомобілі на сім’ю; 
г) один на сім’ю . 

18. Під час вивезення предметів особистого користування громадянами, що 
виїжджають на постійне місце проживання, митні збори: 

а) нараховуються але не сплачуються; 
б) не нараховуються та не сплачуються; 
в) нараховуються та сплачуються; 
г) правильної відповіді не має. 

19. Сім'я може оформити лише одну відправку несупроводжуваного багажу: 
а) на тиждень; 
б) в три дні; 
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в) багажних одиниць (контейнерів, вантажівок тощо) може бути декілька, 
за умови, що весь багаж проходить митний контроль одночасно; 
г) багажних одиниць (контейнерів, вантажівок тощо) може бути дві, за 
умови, що весь багаж проходить митний контроль одночасно. 

20. Підставою для ввезення чи вивезення в Україну чи з України предметів, що 
входять до складу спадщини, є: 

а) свідоцтво про отримання спадщини; 
б) свідоцтво про смерть спадкодавця; 
в) перелік предметів отриманих у спадщину; 
г) свідоцтво про смерть спадкодавця та свідоцтво про отримання 
спадщини. 

21. Громадяни можуть вільно переміщувати через митний кордон України 
будь-які речі отримані у спадщину, крім: 

а) предметів ввезення в Україну яких заборонено; 
б) валюти; 
в) цінностей; 
г) усі відповіді правильні. 

22. Особисті нагороди, як спадщина, вивозяться: 
а) наявності орденських книжок або нагородних посвідчень; 
б) при оплаті всіх митних платежів; 
в)  за умови сплати  5% на користь держави; 
г) усі відповіді правильні. 

23. Громадянам, речі яких не пропущені через кордон та прийняті на 
зберігання, видається квитанція форми:  

а) ПДВ;       в) МД-2; 
б) МД-1;       г) ВМД. 

24. Речі, що не пропущені через кордон та прийняті на зберігання митницею, 
зберігаються протягом: 

а) 2-х місяців;      в) 3-х місяців; 
б) 2-х тижнів;      г) 3-х років. 

25. Повернення власнику речей, прийнятих на зберігання, здійснюється після 
пред'явлення оригіналу: 

а) паспорту;    в) квитанції про оплату банківських послуг; 
б)  квитанції МД-1;  г) всі вище перелічені варіанти. 

 
 
 
БЛОК  V   ОПОДАТКУВАННЯ МИТНИМИ ТА ІНШИМИ ПЛАТЕЖАМИ 
ПРИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ 
1. Стягнення мита, акцизного і митного зборів, податку на додану вартість за 
митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться в Україну 
громадянами-підприємцями, здійснюється з заповненням уніфікованого 
адміністративного документу…. 
а) МД-1;                          б) МД-2; 
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в)МД-7;                           г) МД-12. 
2. Стягнення мита, акцизного та митного зборів, податку на добавлену вартість 
за митне оформлення предметів, що ввозяться в Україну громадянами, які не 
мають свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва, здійснюється за 
документом… 
а) МД-1;       в) МД-2;  
б) МД-7;      г) МД-12. 

3. На преференційні та пільгові ставки мита мають право: 
а) фізичні особи;    в)  і ті і другі;                  
б) юридичні особи ;    г) не має правильної відповіді. 

4. Мито з фізичних осіб справляється у розмірі … ставки  Єдиного митного 
тарифу України. 
а) повної;          в) одну четверту;  
б) наполовину;      г) одну шосту. 

5. Дія міжнародних угод про вільну торгівлю та режими щодо надання пільг в 
оподаткуванні  не поширюється:                      
а) на юридичних осіб;        в) на всіх;              
б) на фізичних осіб;      г) не має правильної відповіді. 

6. З товарів і предметів, що переміщуються фізичними особами  митні збори: 
а) справляються;         в)   не справляються;  
б)  справляються наполовину;    г)  не має правильної відповіді. 

7. Без оподаткування дозволяється вивозити предмети чи товари, що не 
підпадають під визначення:  
а) партія товарів;         в) продукт;        
б)  товар;      г)  предмет.  

8. Товарною партією визнаються товари і предмети, що перевищують за своєю 
митною вартістю суму у валюті України, еквівалентну: 
а)   50 000 євро;       в)   25 000 євро;   
б) 100 000 євро;     г) 10 000 євро. 

9. Митні платежі при переміщенні товарів і предметів транзитними 
пасажирами через митний кордон:  
а)  справляються;          в)  не справляються;       
б) справляються наполовину;    г) справляються на одну четверту. 

10. При визначенні розміру митних платежів з транспортних засобів слід 
виходити з того, що вони поділяються на … групи. 
а) чотири;       в) три;    
б) п’ять;       г) дві. 

11. До підакцизних транспортних засобів відносяться: 
а) легкові авто;     в) автобуси;     
б) вантажівки;      г) спецтранспорт. 

12. При ввезенні транспортних, за видачу Свідоцтва на реєстрацію транспорту в 
органах ДАІ митний збір становить: 

а) $20;            в) $25;        
б) $15;      г) $30. 

13. При ввезенні транспортних засобів податок на додану вартість становить:  
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а)   10%;                                                    в) 20%; 
б)  15% ;                                                    г) 30%. 

14. Від оплати мита звільняються товари які ввозяться (пересилаються) на 
митну територію України громадянами, сумарна митна вартість яких не 
перевищує… 

а) 100 євро,25 кг;                                                    б) 200 євро, 50 кг;                                                     
в) 300 євро,70 кг;                                                    г) 400 євро, 100 кг.  

15. Горiлчанi вироби які ввозяться (пересилаються) на митну територію 
України громадянами, звільняються  від оплати мита якщо їх кількість не 
перевищує:  

а)  1 л;                                                     в) 2л; 
в)   3л;                                                     г) 4л. 

16. Якщо громадяни  ввозять (пересилають) на митну територію України вино, 
вони  звільняються  від оплати мита якщо його кількість не перевищує… 

а)  1 л;                                                     б) 2л; 
в)   3л;                                                     г) 4л. 

17. Якщо громадяни  ввозять (пересилають) на митну територію України пиво, 
вони  звільняються  від оплати мита якщо його кількість не перевищує… 

а)  3 л;                                                     б) 2л; 
в)   5л;                                                     г) 10л. 

18. Тютюновi вироби які ввозяться (пересилаються) на митну територію 
України громадянами, звільняються  від оплати мита якщо їх кількість не 
перевищує:  

а)  100 цигарок;                                             б) 150 цигарок; 
в)  300 цигарок ;                                            г) 200 цигарок. 

19. Які з даних товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію 
України громадянами, підлягають оплаті мита: 

а) товари та транспортні засоби, що належать особам, які не  
користуються на території України митними пільгами; 
б) товари, що належать громадянам-резидентам та перемiщуються 
транзитом у транзитних зонах мiжнародних аеропортiв; 
в) товари, що належать громадянам-нерезидентам та перемiщуються 
транзитом через митну територiю України; 
г) товари, що тимчасово ввозяться на митну територiю України пiд 
зобов'язання про їх зворотне вивезення. 

21. Скільки одиниць транспортних засобів по кожнiй товарнiй позиції може 
ввезти громадянин, отримавший спадщину за кордоном 

а)  по дві;      в)   по чотири;      
б) по одній;      г) по три. 

22. Особистi речi, що ввозяться (пересилаються) у разi переселення громадян на 
постiйне мiсце проживання в Україну 

а) обкладаються митом;            
б) обкладаються митом на 50 %; 
в) звільняються від оплати мита повністю; 
г) обкладаються митом на 25 %. 
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23. При ввезенні  автобусів, непідакцизної групи,  мито (за ставками Єдиного 
митного тарифу) становить: 

а) 15%;         в) 20%;     
б) 25%;     г) 10%. 

24. При ввезенні  вантажівок, непідакцизної групи,  мито (за ставками Єдиного 
митного тарифу) становить: 

а) 20%;        в) 30%;    
б) 25%;     г) 10%. 

25. При ввезенні самоскидів вантажопідйомністю до 5 тонн, непідакцизної 
групи,  мито (за ставками Єдиного митного тарифу) становить: 

а) 15%;         в) 20%;     
б)  30%;     г) 10%. 

 
 
 

БЛОК  VІ              ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ, КОНТРАБАНДА 
              ПРИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ  

                   ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 

1. Порушення митних правил є: 
а) адміністративним правопорушенням; 
б) кримінальним правопорушенням; 
в) трудовим правопорушенням; 
г) процесуальним правопорушенням. 

2. Відповідальність за контрабанду та порушення митних правил настає з 
досягненням особою: 

а) 16-річного віку;   в) 18-річного віку; 
б) 17-річного віку;   г) 21-річного віку. 

3. Відповідальність за контрабанду та порушення митних правил не несуть: 
а) всі без винятку; 
б) іноземці з дипломатичним імунітетом; 
в) іноземці; 
г) не має правильної відповіді. 

4. Оскаржити постанову про накладення адміністративного стягнення особа має 
право протягом: 

а) 10 днів;     в) 5 днів; 
б) 7 днів;     г) 15 днів. 

5. Оскарження у ДМСУ розглядаються протягом: 
а) 2 місяці;     в) 4 місяці; 
б) 1 місяць;     г) 3 місяці. 

6. Після винесення постанови про накладення штрафу останній має бути 
сплачений протягом: 

а) 10 днів;     в) 15 днів; 
б) 20 днів;     г) 25днів. 
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7. Особа, що вчинила порушення, окрім сплати штрафу, повинна сплатити всі 
необхідні платежі, що не були сплачені внаслідок порушення (в тому числі й 
пеню по миту:  

а) 0,2 %;     в) 1,5%; 
б) 0,3%;     г) 1%. 

8. Не може порушуватися справа про порушення митних правил по 
відношенню до: 

а) прокурорів;    в) суддів; 
б) громадян;    г) народних депутатів. 

9. При неможливості конфіскації об'єктів порушення митних правил 
(наприклад, чужого чи орендованого автомобіля, предметів, що належать 
іншим громадянам) з громадянина у судовому порядку стягується вартість цих 
предметів з: 

а) особистого рахунку;   в) особистого майна; 
б) з майна родичів;   г) всі відповіді правильні. 

10. Основне адміністративне стягнення, яке за своєю суттю є грошовим 
стягненням, що накладається на громадян, які вчинили адміністративне 
правопорушення: 

а) немає правильної відповіді; в) конфіскація; 
б) платіж;     г) штраф. 

11. Предметом контрабанди являються: 
а) товар;      в) документи; 
б) особисті речі;    г) усі відповіді правильні. 

12. Предмети, які незаконно переміщуються через митний кордо, це: 
а) контрабанда;    в) спадщина; 
б) товар;     г) немає правильної відповіді. 

13. Вивіз предметів чи товарів без оподаткування: 
а) декларування;    в) само вивіз; 
б) вільний вивіз;    г) при наявності пільг. 

14. Документами, що містять неправдиві дані, є, зокрема, такі, в яких відомості 
щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості 
товарів, а також їх відправника чи одержувача, держави, з якої вони вивезені чи 
в яку переміщуються: 

а) не відповідають дійсності;   в) зіпсовані; 
б) хибні;      г) усі відповіді правильні. 

15. Контрабанду судам слід мати на увазі, що цей злочин вважається 
закінченим з моменту: 

а) в момент планування незаконного переміщення товару  через митний 
кордон України; 
б) незаконного переміщення предметів контрабанди через митний кордон 
України; 
в) в момент затримання; 
г) всі відповіді правильні. 

16. Якщо товари ввозяться в режимі тимчасового ввезення або під виглядом 
транзиту через територію України, але з метою їх реалізації в Україні, вчинене  
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слід кваліфікувати як: 
а) контрабанда;     в) правильні відповіді а і б; 
б) порушення митних правил;  г) немає правильної відповіді. 

17. Якщо предмети контрабанди виявлено до переміщення через митний 
кордон України тоце: 

а) замах на контрабанду;   в) товар; 
б) контрабанда;     г) немає правильної відповіді. 

18. Конфіскації не підлягають: 
а) всі транспортні засоби; 
б) Транспортні засоби, які використовуються виключно для перевезення 
пасажирів і товарів через митний кордон України за визначеними 
маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до встановленого 
розкладу руху на підставі міждержавних (міжвідомчих) угод про 
транспортне сполучення; 
в) цінні папери; 
г)правильні відповіді а і в. 

19. предмети, що вивозяться в країну тимчасового перебування з метою 
безоплатного вiдчуження особам, що проживають в цiй країнi, або предмети, 
безкоштовно отриманi вiд таких осiб: 

а) товар;      в) подарунок; 
б) ручна поклажа;    г) речі. 

20. Під час вивезення предметів особистого користування громадянами, що 
виїжджають на постійне місце проживання, митні збори: 

а) нараховуються але не сплачуються; 
б) не нараховуються та не сплачуються; 
в) нараховуються та сплачуються; 
г) правильної відповіді не має. 
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