
Анотація 

Назва дисципліни   «Технічні засоби митного контролю»  
 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 2 курс 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»  

Освітня програма «Міжнародна логістика і митна справа» 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Прав Р.Ю., к.н.держ.упр.,  викладач кафедри міжнародних 

економічних відносин імені Артура Голікова 
(61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 380; тел. (057) 707 

51 60). 
 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

 Вивчення дисципліни передбачає засвоєння кредитів з 

основ митної справи та логістики 
 

Опис 

Мета дисципліни.  
Набуття знань про основні види і типи обладнання, 

устаткування, приладів, які використовуються під час 

митного контролю, ознайомлення з загальними 

принципами роботи, конструктивними особливостями, 

правилами експлуатації, безпечними прийомами роботи з 

технічними засобами митного контролю.  

 

Очікувані результати навчання.  

    знати: 

 функціональне призначення та сферу 

використання технічних засобів митного 

контролю;  

 конструкцію, принцип дії, технічні 

характеристики, організацію експлуатації та 

ремонту технічних засобів вітчизняних та 

закордонних фірм;  

 основні фактори, які впливають на ефективність 

роботи апаратів.  

    вміти:  

 раціонально вибирати технічні засоби митного 

контролю;  

 оволодіти навичками збирання та розбирання, 

настроювання та регулювання режимів роботи 

засобів та пристроїв, їх раціональної експлуатації 

та ремонту;  

 оцінювати ефективність застосування технічних 

засобів митного контролю. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Основні положення митного контролю 

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення митного 

контролю 

Тема 3. Класифікація, загальна характеристика і вимоги до 

технічних засобів митного контролю 

Тема 4. Рентгенівські апарати, що використовуються для 



контролю в митній практиці 

Тема 5. Металошукачі 

Тема 6. Електронні детектори матеріалів 

Тема 7. Електронні детектори валют  

Тема 8. Засоби виявлення зброї, вибухових пристроїв та їх 

елементів 

Тема 9. Технічні засоби локації тайників та прихованих 

вкладень 

Тема 10. Пошукові засоби митного контролю 

Тема 11. Спеціальні засоби митного контролю 

Тема 12. Дозиметрична апаратура 

Тема 13. Хімічні експрес-аналізатори 

Тема 14. Засоби радіозв’язку 

Тема 15. Засоби технічного забезпечення та 

аудіовізуального контролю 

Тема 16. Ваговимірювальне устаткування 

Тема 17. Реєстратори розрахункових операцій 

 

Методи контролю результатів навчання:  
контрольна робота, підсумковий контроль у формі заліку.  

Мова викладання: українська. 

 


