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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
 

 

 

1. Тестове завдання (max 8 балів) 

 

1. Відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції відносно певного товару та/або з 

певною країною протягом періоду дії режиму ліцензування відносно цього товару – це: 

А. Разова ліцензія 

B. Генеральна ліцензія 

C. Компенсаційна ліцензія 

D. Спеціальна ліцензія 

 

2. Перешкоди імпорту іноземних товарів, що виникають в зв'язку з їх невідповідністю до 

національних стандартів систем виміру та інспекції якості, вимог техніки безпеки, санітарно-

ветеринарних норм, правил упаковки, маркування та інших вимог – це:      

A. Квотування 

B. Ліцензування 

C. Антидемпінгові заходи 

D. Технічні бар'єри 

 

3.  У разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за 

ціни інших експортерів подібних товарів, або таких, що безпосередньо конкурують, на 

момент цього вивезення, якщо таке вивезення завдає шкоди, застосовують: 

А. Ввізне мито 

B. Компенсаційне мито 

C. Антидемпінгове мито 

D. Комбіноване мито 

 

4. Заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що 

переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання 

товарами митного кордону України – це: 

А. Єдиний митний тариф 

B. Компенсаційне мито 

C. Митна вартість товарів 

D. Ціна товару 

 



5.  Методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон 

України, та умови їх застосування встановлюються: 

А. Митним кодексом 

B. Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність"  

C. Законом України "Про режим іноземного інвестування" 

D. Законом України "Про єдиний митний тариф" 

 

6. Митний режим, відповідно до якого товари та транспортні засоби переміщуються під 

митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного 

митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній 

території України: 

А. Реекспорт 

B. Імпорт 

C. Транзит 

D. Тимчасове ввезення 

 

7. Вивезення товару, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності це: 

A. Імпорт 

B. Експорт 

C. Реекспорт 

D. Реімпорт 

 

8. В якому році був створений Європейський банк реконструкції та розвитку? 

А.  1944 

В.  1991 

С.  1999 

D.  2001 

 

2. Теоретичні запитання  (max 3*8 балів)  

  2.1. Цілі, суб'єкти та інструменти регулювання ЗЕД 

            2.2. Сутність та принципи митного регулювання ЗЕД в Україні 

            2.3. Пошук та оцінка закордонних партнерів 
 

3. Розрахунково-аналітичне завдання  (max 8 балів) 

 

Поточні витрати, пов'язані з виробництвом та експортом товару ПАТ «Парус», 

становлять 9000 грн. / шт.; рентабельність продукції – 21%; курс валюти 28,8 грн. / дол. 

США. 

Валютно-фінансові умови по погашенню позики іноземного банку ПАТ «Парус»: 

1. Сума позики – 2 млн. дол. США. 

2. Термін – 5 років. 

3. Позика надана під 10 відсотків річних. 

Умови погашення: проценти сплачуються щорічно, основна сума боргу погашається 

рівними частинами /200 тис. дол./ починаючи з 3 /третього/ року.  

Визначте зовнішньоторгову ціну у гривнях і доларах США для товару ПАТ «Парус». 

Визначте щорічний платіж по погашенню позики іноземного банку ПАТ «Парус» виходячи з 

наведених валютно-фінансових умов. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва, 

протокол № 1 від  «27» серпня 2021 р. 

 

 


