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Міністерство освіти і науки України 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Кафедра правознавства 

 
Комплексне контрольне завдання (робота) 

з навчальної дисципліни «Митне право» 
для студентів напрямів підготовки 

6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» 

 
Варіант 1 

 

Теоретичні питання 

1. Поняття, зміст і принципи здійснення державної митної справи. 

2. Зберігання товарів та транспортних засобів на складах органів доходів і зборів. 

 

Тестові завдання 

1. Сезонне мито може встановлюватися на окремі товари законом на строк: 

а) не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня встановлення 

сезонного мита; 

б) не менше 10 та не більше 100 послідовних календарних днів з дня встановлення 

сезонного мита; 

в) не менше 200 та не більше 300 послідовних календарних днів з дня встановлення 

сезонного мита; 

2. На регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж 

особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не більше 180 днів може 

подаватися: 

а) тимчасова митна декларація; 

б) попередня митна декларація; 

в) періодична митна декларація; 

3. Визначення: «сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і 

органами доходів і зборів з метою дотримання вимог законодавства України з питань 

державної митної справи» відповідає поняттю: 

а) митна процедура; 

б) митні формальності; 

в) митне оформлення; 

4. Верифікація здійснюється з метою: 

а) класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, 

б) прийняття рішення органу доходів і зборів щодо класифікації товару, 

в) визначення автентичності (справжності) сертифіката і декларації та достовірності 

відомостей, 

5. Суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил можуть 

бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли: 

а) 14-річного віку, 

б) 16-річного віку, 

в) 18-річного віку, 
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Варіант 2 

 

Теоретичні питання 

1. Поняття, предмет і метод митного права. 

2.Здійснення митного контролю. Тривалість перебування під митним контролем. 

 

Тестові завдання 

1. Визначення: «національні інтереси України, забезпечення та реалізація яких 

досягається шляхом здійснення державної митної справи» відповідає поняттю: 

а) державна митна політика; 

б) митні інтереси України; 

в) митна безпека. 

2. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем здійснюється: 

а) на складах органів внутрішніх справ; 

б) на складах тимчасового зберігання; 

в) в пунктах пропуску через державний кордон; 

3. Митний кодекс України було прийнято: 

а) 13 березня 2014 року; 

б)  13 березня 2011 року; 

в) 13 березня 2012 року; 

4. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності затверджується: 

а) Митним кодексом України; 

б) Наказом Міністерства фінансів України; 

в) законом про Митний тариф України; 

5. Під країною походження товару може розумітися: 

а) лише одна країна; 

б) країна чи декілька (не більше двох) країн; 

в) країна, група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є необхідність їх 

виділення з метою визначення походження товару, 
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Варіант 3 

 

Теоретичні питання 

1. Система митного права і джерела митного права. 

2. Загальна характеристика нетарифних методів регулювання митної справи. Квотування і 

ліцензування. 

 

Тестові завдання 

1. Яким чином співвідносяться поняття «митна політика» і «митна справа»? 

а) митна політика – ширше поняття, ніж митна справа; 

б) митна справа – ширше поняття, ніж митна політика; 

в) ці поняття тотожні. 

2. До ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у 

тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби 

перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України, може 

подаватись: 

а) тимчасова митна декларація; 

б) попередня митна декларація; 

в) періодична митна декларація; 

3. Який орган веде реєстр митних брокерів та забезпечує його періодичну публікацію? 

а) Державна фіскальна служба України; 

б) Міністерство фінансів України; 

в) Державна митна служба;  

4. У разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, країною 

походження товару вважається: 

а) країна, в якій була здійснена будь-яка остання операція; 

б) країна, в якій були здійснені останні операції з переробки, достатні для того, щоб товар 

отримав основні характерні риси повністю виготовленого товару, що відповідають критеріям 

достатньої переробки; 

в) країна, в якій була здійснена перша операція з виготовлення товару; 

5. Порушення митних правил є: 

а) адміністративним правопорушенням,  

б) кримінальним правопорушенням, 

в) цивільним правопорушенням, 
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Варіант 4 

 

Теоретичні питання 

1. Державна митна політика: поняття, напрями і форми здійснення державної митної 

політики. 

2. Митні формальності на транспорті. Сприяння посадовим особам органів доходів і 

зборів у виконанні митних формальностей. 

 

Тестові завдання 

1. Визначення: «орган доходів і зборів, який входить до складу митниці як відокремлений 

структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на 

органи доходів і зборів» відповідає поняттю: 

а) Державна фіскальна служба України; 

б) митниця; 

в) митний пост; 

2. Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється: 

а) у пунктах пропуску через державний кордон України; 

б) в зонах митного контролю; 

в) в зонах тимчасового зберігання товарів; 

3. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил встановлюється: 

а) Кодексом України про адміністративні правопорушення, 

б)  Кримінальним кодексом України; 

в) Митним кодексом України, 

4. Митний тариф України містить перелік ставок:  

а) ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані 

згідно з УКТ ЗЕД,  

б) вивізного мита на товари, що вивозяться за територію України, 

в) перелік ставок ввізного та вивізного мита, 

5. Попередження та штраф можуть застосовуватися: 

а) тільки як основні адміністративні стягнення за порушення митних правил, 

б) як основне і як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних правил, 

в) тільки як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних правил, 
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Варіант 5 

 

Теоретичні питання 

1. Загальна характеристика законодавства України з питань державної митної справи. 

Конституція України як основне джерело митного права. 

2. Порушення справи про порушення митних правил: приводи і підстави 

 

Тестові завдання  
1. У разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що 

заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику, 

встановлюється:  

а) імпортне мито; 

б) антидемпінгове мито; 

в) компенсаційне мито; 

2. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів 

у відповідний митний режим не може перевищувати: 

а) 100 календарних днів, 

б) 150 календарних днів, 

в) 180 календарних днів, 

3. Митниця підпорядковується: 

а) Державній фіскальній службі України; 

б) Міністерству фінансів України; 

в) безпосередньо Кабінету Міністрів України; 

4. Країна походження товару заявляється (декларується) органу доходів і зборів шляхом: 

а) подання запитів на документи про походження товару; 

б) подання оригіналів документів про походження товару; 

в) подання копій документів про походження товару; 

5. Конфіскація товарів, транспортних засобів може застосовуватися: 

а) тільки як основні адміністративні стягнення за порушення митних правил, 

б) як основне і як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних правил, 

в) тільки як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних правил, 
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Варіант 6 

 

Теоретичні питання 

1. Організація митного контролю. 

2. Загальні принципи притягнення до відповідальності за порушення митних правил.  

 

Тестові завдання  
1. Перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним 

контролем у разі ввезення на митну територію України закінчується: 

а) після закінчення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через митний кордон України, 

б) після здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення та перетинання ними митного кордону України, 

в) через 10 календарних днів, 

2. У випадку, коли митна декларація не містить усіх відомостей або подана без 

документів, передбачених вимогами Митного кодексу, орган доходів і зборів: 

а) відмовляє у прийнятті митної декларації; 

б) застосовує заходи адміністративного затримання щодо декларанта; 

в) виносить постанову про накладення адміністративного стягнення; 

3. Адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не 

пізніше, ніж через: 

а) місяць з дня вчинення правопорушення, 

б) шість місяців з дня вчинення правопорушення, 

в) дванадцять місяців з дня вчинення правопорушення, 

4. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності затверджується: 

а) Митним кодексом України; 

б) Наказом Міністерства фінансів України; 

в) законом про Митний тариф України; 

5. Справа про порушення митних правил розглядається у: 

а) дводенний строк з дня отримання посадовою особою органу доходів і зборів або судом 

(суддею) матеріалів, необхідних для вирішення справи; 

б) п’ятиденний строк з дня отримання посадовою особою органу доходів і зборів або 

судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення справи; 

в) п’ятнадцятиденний строк з дня отримання посадовою особою органу доходів і зборів 

або судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення справи; 
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Варіант 7 

 

Теоретичні питання 

1. Зони митного контролю.  

2. Порядок та строки оскарження постанови у справі про порушення митних правил. 

 

Тестові завдання  
1. Визначення «основний вид мита, який нараховується у відсотках до митної вартості 

товарів, що підлягають обкладанню митом» відповідає поняттю: 

а) специфічне мито; 

б) адвалерне мито; 

в) сезонне мито; 

2. Митна статистика складається з: 

а) економічної та спеціальної митної статистики; 

б) митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики; 

в) внутрішньої та зовнішньої статистики; 

3. Сплата штрафу, якщо при цьому не застосовується адміністративне стягнення у 

вигляді конфіскації товарів, транспортних засобів: 

а) не звільняє особу, яка вчинила порушення митних правил, від сплати митних платежів, 

б)  звільняє особу, яка вчинила порушення митних правил, від сплати митних платежів, 

в) покладає на особу, яка вчинила порушення митних правил, обов’язок сплатити 

додаткові митні платежі, 

4. Компроміс під час провадження в справах про порушення митних правил полягає: 

а) в укладенні мирової угоди між особою, яка вчинила порушення митних правил, та 

органом доходів і зборів, посадова особа якого здійснює провадження у справі, 

б) в укладенні договору про співпрацю між особою, яка вчинила порушення митних 

правил, та органом доходів і зборів, посадова особа якого здійснює провадження у справі, 

в) в досягненні усної згоди між особою, яка вчинила порушення митних правил, та 

органом доходів і зборів, посадова особа якого здійснює провадження у справі, 

5. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються 

відповідно до закону, веде: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Міністерство фінансів України; 

в) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, 
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Варіант 8 

 

Теоретичні питання 

1. Порядок здійснення митного контролю. 

2. Види стягнень за порушення митних правил і особливості їх накладення. 

 

Тестові завдання  
1. Розпорядження та вимоги посадових осіб органів доходів і зборів є обов’язковими для 

виконання фізичними та юридичними особами: 

а) якщо вони є законними та надані під час виконання ними службових обов’язків, 

б) якщо вони надані на території митного поста; 

в) якщо вони поєднані з попередженням застосування спеціальних засобів чи зброї до 

порушника; 

2. Визначення «ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою 

від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному 

товаровиробнику подібного товару» відповідає поняттю: 

а) демпінг; 

б) субсидований імпорт; 

в) зовнішньоекономічна діяльність; 

3. Митна статистика є складовою частиною: 

а) системи митно-тарифного регулювання; 

б) системи нетарифного регулювання; 

в) загальнодержавної системи статистичного обліку і звітності; 

4. Митна вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, 

визначається: 

а) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику, 

б) керівником органу доходів і зборів; 

в) декларантом; 

5. Справи про порушення митних правил, вчинені особами, які не досягли 18-річного віку, 

розглядаються: 

а) місцевими судами (суддями); 

б) органами внутрішніх справ або судами; 

в) органами внутрішніх справ; 
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Варіант 9 

 

Теоретичні питання 

1. Загальні положення митного оформлення товарів, які переміщуються через митний 

кордон України. 

2. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України: поняття, умови  та 

порядок здійснення. 

 

Тестові завдання  
1. Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється: 

а) у пунктах пропуску через державний кордон України; 

б) в зонах митного контролю; 

в) в зонах тимчасового зберігання товарів; 

2. Визначення: «митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх 

митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх 

необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території 

України» відповідає поняттю: 

а) відмова на користь держави; 

б) імпорт (випуск для вільного обігу); 

в) експорт (остаточне вивезення); 

3. Митниця здійснює свою діяльність на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, а саме: 

а) Автономної Республіки Крим; області; міста Київ, Севастополь; 

б) міста, села, селища; 

в) Автономної Республіки Крим; області; міста Київ, Севастополь; міста; села; селища; 

4. Визначення: «товари, що належать громадянам і переміщуються через митний кордон 

України у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни, з 

оформленням багажних або інших перевізних документів» відповідає поняттю: 

а) супроводжуваний багаж; 

б) ручна поклажа; 

в) несупроводжуваний багаж; 

5. Провадження у справі про порушення митних правил вважається розпочатим: 

а) з моменту вчинення порушення митних правил; 

б) з моменту складення протоколу про порушення митних правил; 

в) з моменту винесення постанови про накладення адміністративного стягнення; 
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Варіант 10 

 

Теоретичні питання 

1. Етапи митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України.  

2. Класифікація товарів зовнішньоекономічної торгівлі. Надання зразків товарів під час 

здійснення класифікації товарів. 

 

Тестові завдання  
1. На регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж 

особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не більше 180 днів може 

подаватися: 

а) тимчасова митна декларація; 

б) попередня митна декларація; 

в) періодична митна декларація; 

2. Визначення: «митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для 

вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного 

ввезення» відповідає поняттю: 

а) відмова на користь держави; 

б) імпорт (випуск для вільного обігу); 

в) експорт (остаточне вивезення); 

3. Митниця підпорядковується: 

а) Державній фіскальній службі України; 

б) Міністерству фінансів України; 

в) безпосередньо Кабінету Міністрів України; 

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, забезпечує оприлюднення переліку об’єктів права 

інтелектуальної власності, включених до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної 

власності, які охороняються відповідно до закону, шляхом: 

а) вивішування списків в приміщеннях митних органів; 

б) розміщення інформації на своєму офіційному сайті; 

в) розсилання інформаційних листів; 

5. Під країною походження товару може розумітися: 

а) лише одна країна; 

б) країна чи декілька (не більше двох) країн; 

в) країна, група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є необхідність їх 

виділення з метою визначення походження товару, 
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Варіант 11 

 

Теоретичні питання 

1. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна документація. 

2. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

торгівлі.  

 

Тестові завдання  
1. Митниця підпорядковується: 

а) Державній фіскальній службі України; 

б) Міністерству фінансів України; 

в) безпосередньо Кабінету Міністрів України; 

2. Яким чином співвідносяться поняття «митна політика» і «митна справа»? 

а) митна політика – ширше поняття, ніж митна справа; 

б) митна справа – ширше поняття, ніж митна політика; 

в) ці поняття тотожні. 

3. Провадження у справі про порушення митних правил здійснюють: 

а) органи внутрішніх справ; 

б) посадові особи митниці, в зоні діяльності якої було вчинено або виявлено таке 

порушення; 

в) посадові особи органів внутрішніх справ або органів доходів і зборів; 

4. У разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, країною 

походження товару вважається: 

а) країна, в якій була здійснена будь-яка остання операція; 

б) країна, в якій були здійснені останні операції з переробки, достатні для того, щоб товар 

отримав основні характерні риси повністю виготовленого товару, що відповідають критеріям 

достатньої переробки; 

в) країна, в якій була здійснена перша операція з виготовлення товару; 

5. Предмети контрабанди можуть бути переміщені через державний кордон: 

а) тільки разом з особами, які його перетинають, 

б) тільки окремо від осіб, які його перетинають, 

в)  як разом з особами, які його перетинають, так і окремо від них,  
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Варіант 12 

 

Теоретичні питання  
1. Учасники митного оформлення. Декларант, його права і обов'язки. 

2. Порядок визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон 

України. 

 

Тестові завдання  
1. Визначення: «митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари 

зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування 

митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності» відповідає поняттю: 

а) реімпорт; 

б) транзит; 

в) митний склад; 

2. Сезонне мито може встановлюватися на окремі товари законом на строк: 

а) не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня встановлення 

сезонного мита; 

б) не менше 10 та не більше 100 послідовних календарних днів з дня встановлення 

сезонного мита; 

в) не менше 200 та не більше 300 послідовних календарних днів з дня встановлення 

сезонного мита; 

3. Який варіант відповіді містить вичерпний перелік засобів, якими може здійснюватись  

переміщення товарів через митний кордон України? 

а) авіаційний, водний, автомобільний, залізничний, трубопровідний транспорт, лінії 

електропередач, змішані перевезення; 

б) авіаційний, водний, автомобільний, залізничний транспорт, змішані перевезення; 

в) авіаційний, водний, автомобільний, залізничний, трубопровідний транспорт, лінії 

електропередач; 

4. Гармонізована система опису та кодування товарів розроблена: 

а) Всесвітньою митною організацією, 

б) Верховною Радою України; 

в) Радою Європи, 

5. Адміністративне затримання особи, яка вчинила порушення митних правил, 

допускається  на строк: 

а) до 3 годин; 

б) до 12 годин; 

в) до 15 діб; 
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Варіант 13 

 

Теоретичні питання  
1. Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Мета і порядок визначення країни походження товару. 

 

Тестові завдання  
1. Визначення «основний вид мита, який нараховується у відсотках до митної вартості 

товарів, що підлягають обкладанню митом» відповідає поняттю: 

а) специфічне мито; 

б) адвалерне мито; 

в) сезонне мито; 

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Митним 

кодексом та іншими законами України, застосовуються: 

а) правила міжнародного договору України; 

б)  правила Митного кодексу;  

в) правила інших законів України; 

3. Митному контролю підлягають: 

а) усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються з однієї 

адміністративно-територіальної одиниці України в іншу; 

б) усі товари, фізичні особи, які переміщуються через митний кордон України; 

в) усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через 

митний кордон України; 

4. Провадження у справі про порушення митних правил здійснюють: 

а) органи внутрішніх справ; 

б) посадові особи митниці, в зоні діяльності якої було вчинено або виявлено таке 

порушення; 

в) посадові особи органів внутрішніх справ або органів доходів і зборів; 

5. У разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, країною 

походження товару вважається: 

а) країна, в якій була здійснена будь-яка остання операція; 

б) країна, в якій були здійснені останні операції з переробки, достатні для того, щоб товар 

отримав основні характерні риси повністю виготовленого товару, що відповідають критеріям 

достатньої переробки; 

в) країна, в якій була здійснена перша операція з виготовлення товару; 

 

 

 

 

Ст. викладач _____________ Козаченко Ю.А. 

Завідувач кафедри правознавства ____________проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 



Міністерство освіти і науки України 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Кафедра правознавства 

 
Комплексне контрольне завдання (робота) 

з навчальної дисципліни «Митне право» 
для студентів напрямів підготовки 

6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» 

 
Варіант 14 

 

Теоретичні питання  
1. Тарифне регулювання: поняття, види та порядок нарахування податків. 

2. Сезонне та особливі види мита. Антидемпінгове мито. 

 

Тестові завдання  
1. Декларування здійснюється шляхом: 

а) огляду та переогляду ручної поклажі, багажу; 

б) перетину державного кордону; 

в) заявлення за встановленою формою точних відомостей про товари, мету їх 

переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх 

митного контролю та митного оформлення; 

2. Визначення: «митний орган, який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, 

покладених на органи доходів і зборів» відповідає поняттю: 

а) Державна фіскальна служба України; 

б) митниця; 

в) митний пост; 

3. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються 

відповідно до закону, веде: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Міністерство фінансів України; 

в) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, 

4. Розмір штрафу як адміністративного стягнення за порушення митних правил 

встановлюється в санкціях статей: 

а) у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, 

б) у фіксованих сумах у національній валюті, 

в) на рівні соціальної пільги, 

5. Справи про порушення митних правил, вчинені особами, які не досягли 18-річного віку, 

розглядаються: 

а) місцевими судами (суддями); 

б) органами внутрішніх справ або судами; 

в) органами внутрішніх справ; 
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Варіант 15 

 

Теоретичні питання  
1. Порядок сплати митних платежів. 

2. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

 

Тестові завдання  
1. Визначення «основний вид мита, який нараховується у відсотках до митної вартості 

товарів, що підлягають обкладанню митом» відповідає поняттю: 

а) специфічне мито; 

б) адвалерне мито; 

в) сезонне мито; 

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Митним 

кодексом та іншими законами України, застосовуються: 

а) правила міжнародного договору України; 

б)  правила Митного кодексу;  

в) правила інших законів України; 

3. Митному контролю підлягають: 

а) усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються з однієї 

адміністративно-територіальної одиниці України в іншу; 

б) усі товари, фізичні особи, які переміщуються через митний кордон України; 

в) усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через 

митний кордон України; 

4. Декларування здійснюється шляхом: 

а) огляду та переогляду ручної поклажі, багажу; 

б) перетину державного кордону; 

в) заявлення за встановленою формою точних відомостей про товари, мету їх 

переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх 

митного контролю та митного оформлення; 

5. Компроміс під час провадження в справах про порушення митних правил полягає: 

а) в укладенні мирової угоди між особою, яка вчинила порушення митних правил, та 

органом доходів і зборів, посадова особа якого здійснює провадження у справі, 

б) в укладенні договору про співпрацю між особою, яка вчинила порушення митних 

правил, та органом доходів і зборів, посадова особа якого здійснює провадження у справі, 

в) в досягненні усної згоди між особою, яка вчинила порушення митних правил, та 

органом доходів і зборів, посадова особа якого здійснює провадження у справі, 
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Варіант 16 

 

Теоретичні питання  
1. Митні пільги: поняття, види, порядок і умови застосування. 

2. Умови ввезення товарів громадянами на митну територію України. 

 

Тестові завдання  
1. Визначення «ставки ввізного мита, котрим обкладаються товари, які завозяться в 

Україну» відповідає поняттю: 

а) митне регулювання; 

б) нетарифне регулювання; 

в) митний тариф; 

2. Сезонне мито може встановлюватися на окремі товари законом на строк: 

а) не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня встановлення 

сезонного мита; 

б) не менше 10 та не більше 100 послідовних календарних днів з дня встановлення 

сезонного мита; 

в) не менше 200 та не більше 300 послідовних календарних днів з дня встановлення 

сезонного мита; 

3. Який варіант відповіді містить вичерпний перелік засобів, якими може здійснюватись  

переміщення товарів через митний кордон України? 

а) авіаційний, водний, автомобільний, залізничний, трубопровідний транспорт, лінії 

електропередач, змішані перевезення; 

б) авіаційний, водний, автомобільний, залізничний транспорт, змішані перевезення; 

в) авіаційний, водний, автомобільний, залізничний, трубопровідний транспорт, лінії 

електропередач; 

4. Заявлення митної вартості товарів здійснюється: 

а) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику, 

б) керівником органу доходів і зборів під час декларування товарів; 

в) декларантом або уповноваженою ним особою під час декларування товарів; 

5. Сплата штрафу, якщо при цьому не застосовується адміністративне стягнення у 

вигляді конфіскації товарів, транспортних засобів: 

а) не звільняє особу, яка вчинила порушення митних правил, від сплати митних платежів, 

б)  звільняє особу, яка вчинила порушення митних правил, від сплати митних платежів, 

в) покладає на особу, яка вчинила порушення митних правил, обов’язок сплатити 

додаткові митні платежі, 
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Варіант 17 

 

Теоретичні питання  
1. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Умови вивезення товарів громадянами за межі митної території України.  

 

Тестові завдання  
1. Визначення «основний вид мита, який нараховується у відсотках до митної вартості 

товарів, що підлягають обкладанню митом» відповідає поняттю: 

а) специфічне мито; 

б) адвалерне мито; 

в) сезонне мито; 

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Митним 

кодексом та іншими законами України, застосовуються: 

а) правила міжнародного договору України; 

б)  правила Митного кодексу;  

в) правила інших законів України; 

3. Митному контролю підлягають: 

а) усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються з однієї 

адміністративно-територіальної одиниці України в іншу; 

б) усі товари, фізичні особи, які переміщуються через митний кордон України; 

в) усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через 

митний кордон України; 

4. Адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не 

пізніше, ніж через: 

а) місяць з дня вчинення правопорушення, 

б) шість місяців з дня вчинення правопорушення, 

в) дванадцять місяців з дня вчинення правопорушення, 

5. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності затверджується: 

а) Митним кодексом України; 

б) Наказом Міністерства фінансів України; 

в) законом про Митний тариф України; 
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Варіант 18 

 

Теоретичні питання  
1. Митна статистика як складова основ митної справи. Завдання і система митної 

статистики.  

2. Порядок та завдання провадження у справах про порушення митних правил.  

 

Тестові завдання  
1. Справа про порушення митних правил розглядається у: 

а) дводенний строк з дня отримання посадовою особою органу доходів і зборів або судом 

(суддею) матеріалів, необхідних для вирішення справи; 

б) п’ятиденний строк з дня отримання посадовою особою органу доходів і зборів або 

судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення справи; 

в) п’ятнадцятиденний строк з дня отримання посадовою особою органу доходів і зборів 

або судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення справи; 

2. Митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон 

України, визначається на підставі заяви громадянина за умови: 

а) надання нотаріально посвідчених документів; 

б) надання ним підтверджувальних документів; 

в) надання ним документів, що підтверджують його освіту; 

3. На регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж 

особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не більше 180 днів може 

подаватися: 

а) тимчасова митна декларація; 

б) попередня митна декларація; 

в) періодична митна декларація; 

4. Визначення: «митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для 

вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного 

ввезення» відповідає поняттю: 

а) відмова на користь держави; 

б) імпорт (випуск для вільного обігу); 

в) експорт (остаточне вивезення); 

5. Митниця підпорядковується: 

а) Державній фіскальній службі України; 

б) Міністерству фінансів України; 

в) безпосередньо Кабінету Міністрів України; 
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Варіант 19 

 

Теоретичні питання  
1. Попередні операції при переміщенні та пропуску через митний кордон України товарів, 

транспортних засобів та інших предметів.   

2. Ліцензування діяльності та реєстр митних брокерів. Правовий статус діяльності 

митного перевізника. 

 

Тестові завдання  
1. Яким чином співвідносяться поняття «митна політика» і «митна справа»? 

а) митна політика – ширше поняття, ніж митна справа; 

б) митна справа – ширше поняття, ніж митна політика; 

в) ці поняття тотожні. 

2. Визначення: «митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх 

митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх 

необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території 

України» відповідає поняттю: 

а) відмова на користь держави; 

б) імпорт (випуск для вільного обігу); 

в) експорт (остаточне вивезення); 

3. Країна походження товару заявляється (декларується) органу доходів і зборів шляхом: 

а) подання запитів на документи про походження товару; 

б) подання оригіналів документів про походження товару; 

в) подання копій документів про походження товару; 

4. Конфіскація товарів, транспортних засобів може застосовуватися: 

а) тільки як основні адміністративні стягнення за порушення митних правил, 

б) як основне і як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних правил, 

в) тільки як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних правил, 

5. Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів і декларацій здійснюється 

органами доходів і зборів на підставі: 

а) запиту центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику, 

б) запиту декларанта; 

в) запиту митного органу країни ввезення товару, 
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Варіант 20 

 

Теоретичні питання  
1. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем. 

2. Правовий та соціальний захист працівників органів доходів і зборів. Застосування 

фізичної сили, спеціальних засобів і зброї посадовими особами органів доходів і зборів України 

 

Тестові завдання  
1. Митниця здійснює свою діяльність на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, а саме: 

а) Автономної Республіки Крим; області; міста Київ, Севастополь; 

б) міста, села, селища; 

в) Автономної Республіки Крим; області; міста Київ, Севастополь; міста; села; селища; 

2. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів 

у відповідний митний режим не може перевищувати: 

а) 100 календарних днів, 

б) 150 календарних днів, 

в) 180 календарних днів, 

3. Визначення «ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою 

від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному 

товаровиробнику подібного товару» відповідає поняттю: 

а) демпінг; 

б) субсидований імпорт; 

в) зовнішньоекономічна діяльність; 

4. Митна статистика є складовою частиною: 

а) системи митно-тарифного регулювання; 

б) системи нетарифного регулювання; 

в) загальнодержавної системи статистичного обліку і звітності; 

5. Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються: 

а) угодою про співпрацю; 

б) ордером; 

в) договором доручення; 
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Варіант 21 

 

Теоретичні питання  
1. Засоби та способи переміщення товарів через митний кордон. 

2. Види порушень митних правил і відповідальність за такі порушення.  

 

Тестові завдання  
1. Визначення «основний вид мита, який нараховується у відсотках до митної вартості 

товарів, що підлягають обкладанню митом» відповідає поняттю: 

а) специфічне мито; 

б) адвалерне мито; 

в) сезонне мито; 

2. Декларування здійснюється шляхом: 

а) огляду та переогляду ручної поклажі, багажу; 

б) перетину державного кордону; 

в) заявлення за встановленою формою точних відомостей про товари, мету їх 

переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх 

митного контролю та митного оформлення; 

3. Призначенням органів доходів і зборів є: 

а) створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, 

забезпечення безпеки суспільства, захист митних інтересів України; 

б) створення сприятливих умов для розвитку внутрішньо економічної діяльності; 

в) формування та реалізація державної політики у сфері фінансів; 

4. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил встановлюється: 

а) Кодексом України про адміністративні правопорушення, 

б)  Кримінальним кодексом України; 

в) Митним кодексом України, 

5. Митний тариф України містить перелік ставок:  

а) ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані 

згідно з УКТ ЗЕД,  

б) вивізного мита на товари, що вивозяться за територію України, 

в) перелік ставок ввізного та вивізного мита, 
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Варіант 22 

 

Теоретичні питання  
1. Митні процедури на транспорті. 

2. Поняття контрабанди та відповідальність за її здійснення. Заходи щодо запобігання 

контрабанді. 

 

Тестові завдання  
1. Митне оформлення вважається завершеним: 

а) після виконання всіх митних формальностей, визначених Митним кодексом відповідно 

до заявленого митного режиму; 

б) через 72 години після початку митного оформлення; 

в) після перетину державного кордону; 

2. Митний кодекс України було прийнято: 

а) 13 березня 2014 року; 

б)  13 березня 2011 року; 

в) 13 березня 2012 року; 

3. Який орган надає дозвіл на провадження митної брокерської діяльності? 

а) Міністерство фінансів України; 

б) Державна фіскальна служба України та Адміністрація Державної прикордонної служби 

України; 

в) Державна митна служба;  

4.. Визначення: «особа, якій відповідно до закону належать майнові права на об’єкт 

права інтелектуальної власності, або особа, яка діє від її імені в межах наданих повноважень» 

відповідає поняттю: 

а) декларант; 

б) правовласник; 

в) повірений; 

5. У разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, країною 

походження товару вважається: 

а) країна, в якій була здійснена будь-яка остання операція; 

б) країна, в якій були здійснені останні операції з переробки, достатні для того, щоб товар 

отримав основні характерні риси повністю виготовленого товару, що відповідають критеріям 

достатньої переробки; 

в) країна, в якій була здійснена перша операція з виготовлення товару; 
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Варіант 23 

 

Теоретичні питання  
1. Поняття і сутність митного режиму.  

2. Проходження служби в органах доходів і зборів України. Правовий статус посадових 

осіб органів доходів і зборів України. 

 

Тестові завдання  
1. У разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що 

заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику, 

встановлюється:  

а) імпортне мито; 

б) антидемпінгове мито; 

в) компенсаційне мито; 

2. Під країною походження товару може розумітися: 

а) лише одна країна; 

б) країна чи декілька (не більше двох) країн; 

в) країна, група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є необхідність їх 

виділення з метою визначення походження товару, 

3. Верифікація здійснюється з метою: 

а) класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, 

б) прийняття рішення органу доходів і зборів щодо класифікації товару, 

в) визначення автентичності (справжності) сертифіката і декларації та достовірності 

відомостей, 

4. Суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил можуть 

бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли: 

а) 14-річного віку, 

б) 16-річного віку, 

в) 18-річного віку, 

5. Митне оформлення вважається завершеним: 

а) після виконання всіх митних формальностей, визначених Митним кодексом відповідно 

до заявленого митного режиму; 

б) через 72 години після початку митного оформлення; 

в) після перетину державного кордону; 
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Варіант 24 

 

Теоретичні питання 

1. Види митних режимів, їх класифікація та загальна характеристика. 

2. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон, для 

цілей нарахування податків та зборів. 

 

Тестові завдання  
1. До ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у 

тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби 

перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України, може 

подаватись: 

а) тимчасова митна декларація; 

б) попередня митна декларація; 

в) періодична митна декларація; 

2. Визначення: «орган доходів і зборів, який входить до складу митниці як відокремлений 

структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на 

органи доходів і зборів» відповідає поняттю: 

а) Державна фіскальна служба України; 

б) митниця; 

в) митний пост; 

3. Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється: 

а) у пунктах пропуску через державний кордон України; 

б) в зонах митного контролю; 

в) в зонах тимчасового зберігання товарів; 

4. Скарга (адміністративний позов) на постанову органу доходів і зборів у справі про 

порушення митних правил подається у: 

а) 10-тиденний строк;  

б) 20-тиденний строк; 

в) 30-тиденний строк; 

5. Суб'єктивна сторона контрабанди характеризується: 

а) злочинною самовпевненістю; 

б) злочинною недбалістю; 

в) прямим умислом, 
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Теоретичні питання 

1. Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед органами доходів і зборів на 

підставі гарантій. 

2. Правовий статус діяльності митного перевізника. Здійснення діяльності митного 

брокера. 

 

Тестові завдання  
1. Яким чином співвідносяться поняття «митна політика» і «митна справа»? 

а) митна політика – ширше поняття, ніж митна справа; 

б) митна справа – ширше поняття, ніж митна політика; 

в) ці поняття тотожні. 

2. У випадку, коли митна декларація не містить усіх відомостей або подана без 

документів, передбачених вимогами Митного кодексу, орган доходів і зборів: 

а) відмовляє у прийнятті митної декларації; 

б) застосовує заходи адміністративного затримання щодо декларанта; 

в) виносить постанову про накладення адміністративного стягнення; 

3. Визначення: «сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і 

органами доходів і зборів з метою дотримання вимог законодавства України з питань 

державної митної справи» відповідає поняттю: 

а) митна процедура; 

б) митні формальності; 

в) митне оформлення; 

4. Митний тариф України містить перелік ставок:  

а) ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані 

згідно з УКТ ЗЕД,  

б) вивізного мита на товари, що вивозяться за територію України, 

в) перелік ставок ввізного та вивізного мита, 

5. На кого покладається відповідальність за втрату або пошкодження товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються органами доходів і зборів? 

а) на органи доходів і зборів, на складах яких зберігаються товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення; 

б) на власника; 

в) на Міністерство фінансів України; 
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Варіант 26 

 

Теоретичні питання 

1. Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, особливості правового 

статусу.  

2. Порядок переміщення товарів громадянами через митний кордон України.  

 

Тестові завдання  
1. Митний кодекс України було прийнято: 

а) 13 березня 2014 року; 

б)  13 березня 2011 року; 

в) 13 березня 2012 року; 

2. Визначення «комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань 

економічної політики з надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної 

діяльності експорту (імпорту) товарів» відповідає поняттю: 

а) тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

б) ліцензування зовнішньоекономічних  операцій; 

в) умовне звільнення від оподаткування митними платежами; 

3. Сезонне мито може встановлюватися на окремі товари законом на строк: 

а) не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня встановлення 

сезонного мита; 

б) не менше 10 та не більше 100 послідовних календарних днів з дня встановлення 

сезонного мита; 

в) не менше 200 та не більше 300 послідовних календарних днів з дня встановлення 

сезонного мита; 

4. На регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж 

особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не більше 180 днів може 

подаватися: 

а) тимчасова митна декларація; 

б) попередня митна декларація; 

в) періодична митна декларація; 

5. Ведення УКТ ЗЕД здійснює: 

а) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, 

б) Міністерство фінансів України; 

в) Кабінет Міністрів України; 
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Варіант 27 

 

Теоретичні питання 

1. Організація діяльності органів доходів і зборів України. 

2. Зберігання товарів та транспортних засобів на складах органів доходів і зборів. 

 

Тестові завдання  
Визначення: «національні інтереси України, забезпечення та реалізація яких досягається 

шляхом здійснення державної митної справи» відповідає поняттю: 

а) державна митна політика; 

б) митні інтереси України; 

в) митна безпека. 

2. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем здійснюється: 

а) на складах органів внутрішніх справ; 

б) на складах тимчасового зберігання; 

в) в пунктах пропуску через державний кордон; 

3. Який варіант відповіді містить вичерпний перелік способів переміщення товарів 

залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на 

перевезення? 

а) супроводжуваний багаж; ручна поклажа; міжнародні поштові відправлення; міжнародні 

експрес-відправлення; 

б) вантажні відправлення; супроводжуваний багаж; несупроводжуваний багаж; ручна 

поклажа; міжнародні поштові відправлення; міжнародні експрес-відправлення; 

в) вантажні відправлення; супроводжуваний багаж; несупроводжуваний багаж; ручна 

поклажа; міжнародні поштові відправлення;  

4. Централізований облік осіб, які здійснюють операції з товарами,  веде: 

а) міграційна служба; 

б) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику; 

в) органи внутрішніх справ; 

5. Контрабанда є злочином: 

а) з формальним складом; 

б) з матеріальним складом; 

в) з легальним складом; 
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Теоретичні питання 

1. Права та обов’язки суб’єктів митного контролю. Особливі режими митного контролю. 

2. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем. 

 

Тестові завдання  
1. Предмети, що переміщуються громадянами через митний кордон України, підлягають: 

а) лише усному декларуванню; 

б) лише письмовому декларуванню; 

в) усному або письмовому декларуванню; 

2. Діяльність Державної фіскальної служби спрямовується та координується Кабінетом 

Міністрів України через: 

а) Міністра внутрішніх справ України; 

б) Міністра юстиції України; 

в) Міністра фінансів України; 

3. Ведення УКТ ЗЕД здійснює: 

а) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, 

б) Міністерство фінансів України; 

в) Кабінет Міністрів України; 

4. Визначення: «товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, ввезення 

яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав 

інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону» відповідає поняттю: 

а) об’єкти права інтелектуальної власності; 

б) контрафактні товари; 

в) культурні цінності; 

5. Який варіант відповіді містить вичерпний перелік засобів, якими може здійснюватись  

переміщення товарів через митний кордон України? 

а) авіаційний, водний, автомобільний, залізничний, трубопровідний транспорт, лінії 

електропередач, змішані перевезення; 

б) авіаційний, водний, автомобільний, залізничний транспорт, змішані перевезення; 

в) авіаційний, водний, автомобільний, залізничний, трубопровідний транспорт, лінії 

електропередач; 
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Варіант 29 

 

Теоретичні питання 

1. Проходження служби в органах доходів і зборів України. 

2. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів, що 

перебувають під митним контролем. 

 

Тестові завдання  
Визначення: «товари, що відправляються їх власниками – громадянами з оформленням 

багажних або інших перевізних документів та переміщуються через митний кордон України 

окремо від цих громадян» відповідає поняттю: 

а) супроводжуваний багаж; 

б) ручна поклажа; 

в) несупроводжуваний багаж; 

2. У яких випадках орган доходів і зборів України може самостійно визначити митну 

вартість товарів, застосовуючи методи визначення митної вартості, встановлені МК 

України? 

а) у разі, коли сумарна фактурна вартість товарів не перевищує 500 євро; 

б) у разі відсутності документів, які підтверджують заявлену громадянином митну 

вартість, або за наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності заявлених відомостей; 

в) у разі, коли сумарна вага товарів перевищує 10 кг; 

3. Суб'єктивна сторона контрабанди характеризується: 

а) злочинною самовпевненістю; 

б) злочинною недбалістю; 

в) прямим умислом, 

4. Митний тариф України містить перелік ставок:  

а) ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані 

згідно з УКТ ЗЕД,  

б) вивізного мита на товари, що вивозяться за територію України, 

в) перелік ставок ввізного та вивізного мита, 

5. Визначення: «стан захищеності митних інтересів України» відповідає поняттю: 

а) державна митна політика; 

б) митні інтереси України; 

в) митна безпека. 
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Варіант 30 

 

Теоретичні питання 

1. Міжнародне співробітництво з питань митної справи. 

2. Переміщення товарів і транспортних засобів між органами доходів і зборів.  

 

Тестові завдання  
1. Митна вартість обчислюється: 

а) на момент перетину товарами митного кордону України; 

б) за день до перетину товарами митного кордону України; 

в) за тиждень до перетину товарами митного кордону України; 

2. З метою верифікації у разі потреби митниці проводять безпосередньо на 

підприємствах: 

а) перевірку виробництва ними товарів та первинної документації, пов’язаної з таким 

виробництвом; 

б) перевірку кадрової документації;  

в) перевірку ефективності виробництва; 

3. Скарга (адміністративний позов) на постанову органу доходів і зборів у справі про 

порушення митних правил подається у: 

а) 10-тиденний строк;  

б) 20-тиденний строк; 

в) 30-тиденний строк; 

4. Визначення: «національні інтереси України, забезпечення та реалізація яких 

досягається шляхом здійснення державної митної справи» відповідає поняттю: 

а) державна митна політика; 

б) митні інтереси України; 

в) митна безпека. 

5. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем здійснюється: 

а) на складах органів внутрішніх справ; 

б) на складах тимчасового зберігання; 

в) в пунктах пропуску через державний кордон; 
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