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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета тестів полягає  в оцінюванні (самооцінюванні) здобутих
студентами знань з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної
діяльності”. З огляду на відому аксіому про те, що немає нічого
практичнішого, ніж добра теорія, тестування сприятиме виявленню
рівня теоретичної  підготовки майбутніх менеджерів  і існуючих
прогалин у їх знаннях, а також підвищенню рівня їх загальної та
фахової культури.

Тестові завдання  містять 10 варіантів, кожний з яких складається з
10 тестових питань. До кожного питання пропонується чотири ва-
ріанти відповідей, з яких лише один правильний. Вибраний варіант
відповіді  необхідно позначити хрестиком, кружечком чи іншим
символом.

Необхідний теоретичний матеріал для виконання тестових завдань
міститься у джерелах, наведених у списку рекомендованої літератури.

Якщо відповідаючи на питання тестового  завдання студент
вирішить змінити варіант відповіді, виправлення потрібно робити
чітко, щоб уникнути непорозумінь.

За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. Мінімальна
можлива кількість балів — 0, максимальна — 10. Оцінка тестування
залежить від кількості набраних студентом балів (див. таблицю).

Номер варіанта тестового завдання  студенти вибирають за остан-
ньою цифрою своєї залікової книжки (якщо остання цифра 0, слід
вибрати варіант 10).

Щоб одержати оцінку “3” (“задовільно”), студент повинен набрати
щонайменше 5 балів.

Бали Оцінка
1–2 1
3–4 2
5–6 3
7–8 4

9–10 5
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 з дисципліни

“ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Варіант 1

1. Найперший текст Закону України “Про зовнішньоекономічну
діяльність” було прийнято:

а) 16 квітня 1991 р.;
б) 8 вересня 1994 р.;
в) 9 грудня 1997 р.;
г) 30 липня 2000 р.

2. У Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” суб’єкти
зовнішньоекономічної діяльності в Україні:

а) перелічені  у статті разом з видами зовнішньоекономічної
діяльності;

б) взагалі не згадуються;
в) перелічені в окремій статті;
г) перелічені у статті разом з принципами зовнішньоекономічної

діяльності.

3. У сфері зовнішньоекономічної діяльності в Україні може
застосовуватися відповідальність:

а) майнова;
б) немайнова;
в) субсидіарна;
г) генеральна.

4. Вперше Митний кодекс України було прийнято:
а) у 1990 р.;
б) у 1992 р.;
в) у 1994 р.;
г) у 1996 р.

5. Товари подвійного використання — це:
а) товари як цивільного, так і воєнного призначення;
б) товари цивільного та невоєнного призначення;
в) товари  промислового призначення та щоденного вжитку

споживачів;
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г) товари як сільськогосподарського, так і промислового при-
значення.

6. Індивідуальні ліцензії на здійснення резидентами України майнових
інвестицій за межами України видає:

а) Кабінет Міністрів України;
б) Адміністрація Президента України;
в) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції

України;
г) Торгово-промислова палата України.

7. До порушників порядку зовнішньоекономічної діяльності спеціальні
санкції — тимчасове призупинення зовнішньоекономічної діяльності та
індивідуальний режим ліцензування — застосовує:

а) Генеральна прокуратура України;
б) Міністерство юстиції України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції

України.

8. Види зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюються в Україні,
визначаються:

а) законом;
б) звичаєм;
в) концепціями видатних вчених;
г) Президентом України.

9. У сфері зовнішньоекономічної діяльності товари не перемі-
щуються:

а) у супровідному багажі;
б) у несупровідному багажі;
в) у вантажопасажирських відправленнях;
г) у ручній поклажі.

10. Судно закордонного плавання перебуває в порту під митним
контролем:

а) перед заходженням до порту;
б) одразу після заходження до порту;
в) перед виходом з порту;
г) протягом усього часу перебування в порту.
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Варіант 2

1. Господарський кодекс України було прийнято:
а) 8 березня 1994 р.;
б) 1 вересня 1997 р.;
в) 30 березня 2000 р.;
г) 16 січня 2003 р.

2. “Офіційний вісник України” є збірником законодавства:
а) щомісячним;
б) щотижневим;
в) щоквартальним;
г) щорічним.

3. У статті “Види зовнішньоекономічної діяльності” Закону
України “Про зовнішньоекономічну діяльність” міститься така
кількість її видів:

а) 3;
б) 7;
в) 10;
г) понад 10.

4. Законодавство України не передбачає такого виду розслідувань:
а) антидемпінгового;
б) антисубсидаційного;
в) спеціального;
г) індикативного.

5. Про торгово-промислові палати в Україні:
а) є окремий закон;
б) є окремий Указ Президента України;
в) є окрема постанова Кабінету Міністрів України;
г) немає жодного нормативного акта.

6. За межами України резиденти України здійснюють майнові
інвестиції:

а) на власний розсуд;
б) за колективними ліцензіями;
в) за індивідуальними  ліцензіями;
г) за торговими патентами.
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7. Зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання є
господарська діяльність, яка у процесі її здійснення потребує:

а) перетинання митного кордону майном;
б) перетинання державного кордону послугами;
в) участі держави в міжнародних економічних організаціях;
г) укладення відповідних міждержавних угод.

8. Продукти харчування, що перевозяться у вагонах-ресторанах
поїздів міжнародного сполучення, обов’язковому декларуванню митним
органом:

а) підлягають;
б) не підлягають;
в) підлягають, якщо наявний їх надлишок;
г) підлягають, якщо наявна їх нестача.

9. Існує такий вид митних транзитних перевезень:
а) внутрішній;
б) зовнішній;
в) внутрішньо-зовнішній;
г) зовнішньо-внутрішній.

10. Порядок і умови здійснення митного контролю товарів та інших
предметів, що переміщуються через митний кордон України в міжна-
родних поштових відправленнях, встановлюються:

а) Верховною Радою України;
б) Президентом України;
в) Кабінетом Міністрів України;
г) Державною митною службою України.

Варіант  3

1. Розділ VII “Зовнішньоекономічна діяльність” Господарського ко-
дексу України складається з такої кількості глав:

а) 2;
б) 4;
в) 6;
г) 8.
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2. В Україні відсутній такий кодекс:
а) Митний;
б) Антидемпінговий;
в) Антисубсидійний;
г) Господарський процесуальний.

3. На території України для іноземних суб’єктів господарської
діяльності не діє такий правовий режим:

а) національний;
б) найбільшого сприяння;
в) спеціальний;
г) організаційний.

4. До субсидованого імпорту в Україні застосовуються такі заходи:
а) антидемпінгові;
б) компенсаційні;
в) реєстраційні;
г) концентраційні.

5. Міжвідомча рада з питань експортного контролю не є органом:
а) дорадчим;
б) консультативним;
в) вирішальним;
г) міжвідомчим.

6. В Україні індикативні ціни застосовуються до товарів поход-
женням:

а) з Росії;
б) з Європейського Союзу;
в) з США;
г) з України.

7. Зовнішньоекономічна діяльність не здійснюється за таким
принципом:

а) свободи її суб’єктів добровільно  вступати в зовнішньо-
економічні відносини;

б) здійснення зовнішньоекономічних відносин у будь-яких формах,
що не заборонені законом;
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в) підтримки вітчизняного виробника;
г) рівності перед законом усіх суб’єктів зовнішньоекономічної

діяльності.

8. Митним брокером може бути:
а) лише підприємство-резидент;
б) будь-яка фізична особа;
в) будь-яка юридична особа;
г) лише підприємство-нерезидент.

9. Митний склад є:
а) будівлею;
б) територією;
в) акваторією;
г) митним режимом.

10. Нормативно-правовий акт, що стосується зовнішньоекономічної
діяльності, не має права видавати:

а) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
України;

б) Торгово-промислова палата України;
в) Національний банк України;
г) Державна митна служба України.

Варіант 4

1. Глава 37 “Загальні положення” розділу VII “Зовнішньоекономічна
діяльність” Господарського кодексу України містить таку кількість
статей:

а) 6;
б) 13;
в) 20;
г) 27.

2. Найвищим органом державного регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності в Україні є:

а) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
економіки України;

б) Кабінет Міністрів України;
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в) Адміністрація Президента України;
г) Верховна Рада України.

3. Рішення про застосування часткової заборони (ембарго) на
торгівлю в Україні приймає:

а) Антимонопольний комітет України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Верховна Рада України;
г) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції

України.

4. Давальницька сировина, матеріали, напівфабрикати, комплек-
туючі вироби, енергоносії — поняття, що не застосовуються:

а) до ввезення на митну територію;
б) до вивезення з митної території;
в) до транзиту митною територією;
г) до ввезення на митну територію та вивезення з неї.

5. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” прийняла Верховна
Рада України такого скликання за часів незалежності України:

а) першого;
б) другого;
в) третього;
г) четвертого.

6. У зовнішньоекономічному договорі (контракті) не обов’язково
повинна міститися:

а) преамбула;
б) вказівка на реєстрацію договору;
в) ціна товару (послуги) договору;
г) загальна вартість контракту.

7. Загальні умови і порядок здійснення зовнішньоекономічної
діяльності не визначаються:

а) Господарським кодексом України;
б) Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”;
в) іншими нормативно-правовими актами України;
г) нормативно-правовими актами Європейського Союзу.
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8. Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів
(робіт, послуг), експорт та імпорт яких здійснюється суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності:

а) сертифіката про відповідність;
б) патента;
в) ліцензії;
г) реєстраційної картки.

9. Митним перевізником може бути:
а) лише підприємство-резидент;
б) будь-яка фізична особа;
в) будь-яка юридична особа;
г) лише підприємство-нерезидент.

10. Немає такого виду митного режиму:
а) знищення або руйнування;
б) реімпорт;
в) магазин безмитної торгівлі;
г) переробка на митній території України.

Варіант 5

1. Глава 38 “Іноземні інвестиції” Господарського кодексу України
містить таку кількість статей:

а) 5;
б) 11;
в) 16;
г) 21.

2. До органів державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності не належить:

а) Державна митна служба України;
б) Антимонопольний комітет України;
в) Національний банк України;
г) Міністерство фінансів України.

3. Позбавляти режиму найбільшого сприяння в Україні має право:
а) Верховна Рада України;
б) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції

України;
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в) Національний банк України;
г) Міністерство фінансів України.

4. Державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції
в Україні відбувається за допомогою такого регулювання:

а) виключно тарифного;
б) виключно нетарифного;
в) як тарифного, так і нетарифного;
г) виключно сезонного.

5. Квоти на експорт товарів (робіт, послуг) затверджуються в
Україні:

а) Кабінетом Міністрів України;
б) Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції

України;
в) Національним банком України;
г) Державною митною службою України.

6. Текст “Положення про форму зовнішньоекономічних договорів
(контрактів)” від 6 вересня 2001 р. закінчується:

а) формулюванням поняття “зовнішньоекономічний договір
(контракт)”;

б) переліком нормативно-правових актів України щодо форми,
порядку укладення і виконання зовнішньоекономічних
договорів (контрактів);

в) вимогою про укладення зовнішньоекономічного договору у
простій письмовій формі;

г) зазначенням умов визнання договору недійсним.

7. Режим квотування зовнішньоекономічних операцій в Україні не
здійснюється шляхом обмеження:

а) загальної кількості ввезених за певний період товарів;
б) загальної кількості вивезених за певний період товарів;
в) сумарної вартості товарів, що вивозяться (ввозяться) за певний

період;
г) номенклатури товарів, що перетинають митний кордон.

8. Знищення або руйнування товарів за відповідного митного
режиму здійснюється за рахунок:

а) Кабінету Міністрів України;
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б) Державної митної служби України;
в) Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції

України;
г) їх власника чи іншої заінтересованої особи.

9. Громадяни можуть ввозити міцні алкогольні напої на митну
територію України без сплати податків, що встановлені на імпорт, у
такій кількості з розрахунку на одну особу:

а) 0,5 л;
б) 1 л;
в) 2 л;
г) 3 л.

10. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти
права інтелектуальної власності, може тривати не більше, ніж таку
кількість календарних днів:

а) 20;
б) 30;
в) 45;
г) 60.

Варіант  6

1. Розділ VII “Зовнішньоекономічна діяльність” Господарського
кодексу України містить таку кількість статей:

а) 14;
б) 24;
в) 34;
г) 44.

2. Митну політику України визначає:
а) Верховна Рада України;
б) Адміністрація Президента України;
в) Державна служба України;
г) Кабінет Міністрів України.

3. До заходів України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні
дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань не належить:

а) повне ембарго на торгівлю;
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б) часткове ембарго на торгівлю;
в) надання режиму найбільшого сприяння;
г) встановлення квот (контингентів).

4. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності
не використовується з метою:

а) тарифного і нетарифного регулювання;
б) ведення статистики зовнішньої торгівлі;
в) митного оформлення товарів;
г) оподаткування доходів суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-

ності.

5. Форма статистичної звітності № 9-ЗЕД не стосується:
а) експорту послуг;
б) експорту та імпорту товарів;
в) імпорту послуг;
г) експорту (імпорту) послуг.

6. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів) від 6 вересня 2001 р. містить таку кількість пунктів:

а) 3;
б) 5;
в) 7;
г) понад 10.

7. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту) визнача-
ється правом:

а) місця його укладення;
б) місця його виконання;
в) місцезнаходження суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
г) місцезнаходження арбітражу, де розглядатиметься можливий

спір.

8. В Україні державну реєстрацію зовнішньоекономічних договорів
має право запроваджувати:

а) Верховна Рада України;
б) Адміністрація Президента України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції

України.
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9. Основним методом визначення митної вартості товарів в Україні
є метод:

а) за ціною угоди щодо ідентичних товарів;
б) за ціною угоди щодо подібних товарів;
в) за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються;
г) віднімання та додавання вартості.

10. Декларація митної вартості не подається в разі вивезення
товарів, щодо яких встановлено такий вид мита:

а) вивізне;
б) антидемпінгове;
в) компенсаційне;
г) реверсне.

Варіант  7

1. Стаття про зовнішньоекономічну діяльність підприємства в
розділі VII “Зовнішньоекономічна діяльність” в Господарському кодексі
України розміщується:

а) на початку;
б) в середині;
в) наприкінці;
г) відсутня в цьому розділі.

2. В Україні немає такого виду експортних (імпортних) ліцензій:
а) генеральні;
б) субсидіарні;
в) разові (індивідуальні);
г) спеціальні (індивідуальні).

3. Відомості про золотовалютні резерви України складає в Україні:
а) Міністерство фінансів України;
б) Національний банк України;
в) Міністерство економіки України;
г) Кабінет Міністрів України.

4. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу
товарів була укладена:

а) у Нью-Йорку;
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б) у Відні;
в) у Парижі;
г) у Женеві.

5. В Україні базові умови поставок за зовнішньоекономічними
договорами визначаються:

а) за Правилами ІНКОТЕРМС;
б) за інструкцією Державної митної служби України;
в) за положенням Міністерства економіки та з питань європейської

інтеграції України;
г) за розпорядженням Кабінету Міністрів України.

6. На території України щодо іноземних інвестицій встановлюється
такий режим:

а) нації найбільшого сприяння;
б) національний;
в) інтернаціональний;
г) інтеграційний.

7. Господарський кодекс України не називає такої форми суб’єктів
господарювання з іноземними інвестиціями:

а) підприємство з іноземними інвестиціями;
б) іноземне підприємство;
в) представництво  іноземної юридичної особи;
г) представництво  іноземної фізичної особи.

8. Іноземні інвестиці в Українії:
а) не підлягають націоналізації;
б) підлягають націоналізації у випадках, встановлених законом;
в) підлягають націоналізації у випадках, передбачених Кабінетом

Міністрів України;
г) підлягають націоналізації відповідно до Указу Президента

України.

9. Критерій достатньої переробки у Митному кодексі України:
а) не згадується;
б) згадується лише у ст. 1, де йдеться про визначення основних

термінів;
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в) наводиться в окремій статті;
г) регламентується у статті разом із сертифікатом про походження

товару.

10. В Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності немає такої структурної частини:

а) розділу;
б) секції;
в) групи;
г) товарної позиції і підпозиції.

Варіант 8

1. Господарський кодекс України було прийнято:
а) значно раніше, ніж Цивільний кодекс України;
б) дещо раніше, ніж Цивільний кодекс України;
в) у той же час, що й Цивільний кодекс України;
г) значно пізніше, ніж Цивільний кодекс України.

2. В Україні немає такого виду експортних (імпортних) квот:
а) глобальних;
б) групових;
в) антидемпінгових;
г) селективних.

3. Відомості про стан і структуру зовнішньоторговельного і пла-
тіжного балансів складає в Україні:

а) Міністерство фінансів України;
б) Національний банк України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції

України.

4. Конвенцію про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу
товарів Верховна Рада України:

а) ще не ратифікувала;
б) вже денонсувала;
в) ратифікувала в 2003 р.;
г) ратифікувала в 1993 р.
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5. У разі припинення інвестиційної діяльності на території України
іноземний інвестор має право повернути свої інвестиції не пізніше такої
кількості місяців після припинення інвестиційної діяльності:

а) 3;
б) 6;
в) 9;
г) 12.

6. Вільний обіг — це:
а) володіння товарами, не пропущеними через митний кордон

України, без митного контролю;
б) користування товарами, пропущеними через митний кордон

України, без митного контролю;
в) розпоряджання товарами, пропущеними через митний кордон

України, без митного контролю;
г) розпоряджання товарами, пропущеними через митний кордон

України, з митним контролем.

7. Принципи митного регулювання не передбачають:
а) системності;
б) організованості;
в) ефективності;
г) гласності та прозорості.

8. Митну територію України не становить:
а) територіальне море;
б) територія України, зайнята сушею;
в) споруди у виключній морській економічній зоні України;
г) штучні острови у відкритому морі.

9. Митний орган не зобов’язаний вчиняти таку дію щодо митної
декларації:

а) вмотивовувати відмову у її прийнятті;
б) письмово повідомляти декларанту причини відмови;
в) проставляти відмітку про час і прийняття митної декларації на

її бланку;
г) вчиняти відповідні  записи в документах декларанта.
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10. Через митний кордон України не можуть бути пропущені товари:
а) не заборонені до ввезення в Україну;
б) не заборонені до вивезення з України;
в) не заборонені до транзиту через митну територію України;
г) щодо яких не було здійснено митне оформлення.

Варіант 9

1. У статті 68 “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”
Господарського кодексу України зазначається:

а) про  самостійність підприємства у здійсненні зовнішньо-
економічної діяльності;

б) про порядок використання коштів підприємства в іноземній
валюті;

в) про представництва, філії та виробничі підрозділи підприємства
за кордоном;

г) про зарубіжне патентування винаходів підприємства.

2. Рішення про встановлення режиму ліцензування та квотування
експорту (імпорту) приймає:

а) Кабінет Міністрів України;
б) Верховна Рада України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Президент України.

3. Зведення фактичної інформації про зовнішньоекономічну
діяльність в Україні здійснює:

а) Міністерство фінансів України;
б) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції

України;
в) Державний комітет по статистиці України;
г) Національний банк України.

4. Власником магазину безмитної торгівлі може бути:
а) лише підприємство-резидент;
б) будь-яка фізична особа;
в) будь-яка юридична особа;
г) лише підприємство-нерезидент.
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5. Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва
України з державами — учасницями СНД було складено на початку:

а) 1992 р.;
б) 1995 р.;
в) 1998 р.;
г) 2000 р.

6. Чинне Положення про форму зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) було затверджено:

а) у 1991 р.;
б) у 1994 р.;
в) у 1997 р.;
г) у 2001 р.

7. До митних органів України не належать:
а) регіональні митниці;
б) галузеві митниці;
в) митниці;
г) центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.

8. У Митному кодексі України про митний пост:
а) не згадується;
б) йдеться в окремій статті;
в) згадується у статті разом з митною вартою;
г) присвячена  ст. 17 “Спеціалізовані митні установи та орга-

нізації”.

9. Митному огляду підлягає ручна поклажа та супровідний багаж:
а) народних депутатів України;
б) віце-прем’єр-міністрів України;
в) суддів Верховного Суду України;
г) суддів Конституційного суду України.

10. Немає такої митної декларації:
а) тимчасової;
б) періодичної;
в) попередньої;
г) регулярної.
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Варіант 10

1. Стаття 68 “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”
Господарського кодексу України складається з такої кількості частин:

а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.

2. У Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” про
заборону окремих видів експорту та імпорту:

а) йдеться в окремій статті;
б) не згадується;
в) йдеться в багатьох статтях;
г) йдеться у двох статтях.

3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” державну
монополію на експорт та імпорт товарів:

а) передбачає щодо всіх видів товарів;
б) не передбачає щодо жодних видів товарів;
в) передбачає щодо окремих видів товарів;
г) взагалі не згадує.

4. Нормативний документ “Про міжнародний комерційний
арбітраж” є в Україні:

а) Законом, прийнятим Верховною Радою України;
б) Указом Президента України;
в) постановою Кабінету Міністрів України;
г) наказом Міністерства економіки та з питань європейської

інтеграції України.

5. Указ Президента України “Про застосування Міжнародних
правил інтерпретації комерційних термінів” від 4 жовтня 1994 р.
№ 567/94 зобов’язав дотримуватися цих Правил у редакції:

а) у 1960 р.;
б) у 1970 р.;
в) у 1980 р.;
г) у 1990 р.
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6. Чинне Положення про форму зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) було затверджено:

а) Кабінетом Міністрів України;
б) Міністерством юстиції України;
в) Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції

України;
г) Торгово-промисловою палатою України.

7. Підрозділи митної варти, як правило, розміщуються в місцях
розташування:

а) регіональних митниць;
б) митних постів;
в) митниць;
г) галузевих митниць.

8. Митні органи безплатно не надають зацікавленим особам за їх
запитами таку інформацію про нормативно-правові акти з питань
митної справи:

а) назву акта;
б) його основні положення;
в) інформацію про опублікування;
г) тексти відповідних актів.

9. На митному кордоні України спільний митний контроль
здійснюється разом з органами:

а) міліції;
б) прокуратури;
в) Збройних Сил України;
г) митних служб зарубіжних держав.

10. Особистий огляд як виняткова форма митного контролю
здійснюється:

а) за усним розпорядженням керівника підрозділу митного органу;
б) за письмовим розпорядженням керівника підрозділу митного

органу;
в) за письмовим розпорядженням керівника митного органу;
г) за усним розпорядженням керівника митного органу.
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