
Тема дисципліни.Митний контроль. 

Семінарське заняття 2 

Тема. Форми митного контролю. Митні експертизи 

План 

1. Проаналізуйте сутність і значення митного контролю. 

2. Охарактеризуйте правила митного контролю.  

3. Визначте об'єкти митного контролю.  

4. Назвіть та проаналізуйте суб'єктів митного контролю. 

5. Розкрийте суть основних заходів митного контролю. 

6. Розкрийте функції митного контролю.  

7. Охарактеризуйте принципи митного контролю.  

8. Проаналізуйте форми митного контролю.  

9. Організація митного контролю в Україні: служби, які здійснюють митний 

контроль, основні напрямки організації митного контролю в Україні.  

10. Попередні рішення при здійсненні митного контролю, пункти пропуску, 

технологічна схема митного контролю. 

11. Декларування як складова митного контролю, технічні засоби митного 

контролю. 

12. Операції після митного оформлення і контролю. 
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Ключові поняття 

Митний контроль,форми митного контролю, митна експертиза, митний огляд. 

Рекомендовані реферати 

1. Проаналізуйте митний контроль в аспекті виконання митних 

формальностей. 

2. Визначте здійснення санітарно-епідеміологічного контролю щодо 

товарів, які переміщуються в міжнародних поштових та експрес-

відправленнях 

 

 

Питання для актуалізації  опорних знань: 

1.   Хто має право здійснювати митний контроль? Який встановлено строк 

митному органу для пред’явлення транспортних засобів і товарів, що 



переміщуються через митний кордон України? Які документи необхідні для 

цього? 
2.   Охарактеризуйте такі форми здійснення митного контролю: перевірка 

документів на товари і транспортні засоби; митний огляд товарів і транспортних 

засобів. 
3.   Дайте характеристику методів митного контролю. 
4.   Які технічні засоби використовуються для проведення митного 

контролю? 
5.   Що може бути визнано зоною митного контролю? Дайте характеристику 

зони митного контролю. 
6.   Як здійснюється митний контроль за двоканальним методом (система 

“зеленого та червоного коридорів”) у пунктах міжнародних пасажирських 

перевезень? 
7.   Як застосовуються міжнародні стандарти при здійсненні митного 

контролю (Чиказька конвенція 1994 р. про міжнародну цивільну авіацію; Митна 

конвенція 1975 р. про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки 

МДП)? 
8.   Як здійснюється процедура відбору проб та зразків? Залучення 

спеціалістів і експертів для надання допомоги при проведенні митного контролю. 
9.   Який встановлено порядок видачі дозволів на вивезення культурних 

цінностей, що мають значну історичну, наукову, художню або іншу цінність? 
10.Тривалість перебування під митним контролем. 
  

 

Дослідницька робота 

1. Особливі процедури митного контролю. 

2. Особливі процедури митного контролю: митні пільги як різновид митних 

переваг. 


