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Попередні умови для 
вивчення дисципліни Основи митної справи 

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. 
 Студент, який успішно завершив вивчення 
дисципліни, повинен: 

Знати: 
—  сутність типової технологічної схеми митного 

контролю з використанням технологічних засобів;  
— особливості будови і використання різних груп 

ТЗМК для певних методів митного контролю; 
— обладнання, устаткування та прилади, прийоми 

роботи з ними; 
— методи митного контролю з викориснанням 

ТЗМК; 
—призначення та сферу використання технічних та 

спеціальних засобів  під час митного контролю; 
— експлуатаційні характеристики, методику 

експлуатації обладнання, устаткування, приладів. 
Вміти: 
— орієнтуватись в нормативно-правовій базі щодо 

митної справи в України; 
—застосувати технічні засоби в Україні та 

закордоном (переваги та недоліки під час застосування); 
—використовувати технічні засобів  контролю 

вантажів, які прямують через митні кордони України. 
 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Тема 1. Основні положення митного контролю 
1.1. Митний контроль: поняття, об’єкти, форми та задачі 
Тема 2. Нормативно-правове забезпечення митного 
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контролю 
2.1. Юридичні аспекти, котрі регулюють митну справу 
2.2. Системи керування ризиками-ефективні засоби 
забезпечення митного контролю 
Тема 3. Основні поняття технічних засобів митного 
контролю 
3.1. Роль та місце технічних засобів в оперативній роботі 
митних органів 
3.2.  Порядок застосування ТЗМК 
3.3. Основні оперативні задачі митних органів, вимагаючи 
застосування ТЗМК 
Тема 4. Класифікація технічних засобів митного контролю 
4.1 Класифікація, технічні засоби митного контролю 
4.2. Технічні засоби: види, призначення. 
4.3. Технічних засобів ідентифікації 
4.4.Т ехнічні засоби дізнання 
Тема 5. Технічні засоби митного контролю 
5.1. Техніка дізнання 
5.2. Технічні засоби дистанційного контролю 
5.3. Технічні засоби оперативної діагностики  
5.4. Технічні засоби візуального, аудіального контролю 
Тема 6. Експертиза в системі митного контролю 
6.1. Експертиза: поняття, класифікація 
6.2. Технологія митної експертизи 
Тема 7.  Порядок  проведення митної експертизи 
7.1. Види експертиз 
7.2. Права і обов’язки  учасників експертизи 
Тема  8. Порядок застосування технічних засобів митного 
контролю  
8.1. Перелік технічних засобів митного контролю 
Тема 9. Застосування технічних засобів –з закордонний 
досвід  
9.1. Використання технічних засобів у країнах ЄС 
9.2.Застосування технічних засобів при здійсненні митного 
контролю закордоном 
 
Методи контролю результатів навчання 
2 курс: залік – 4 семестр. 
 
Мова викладання. Українська 

 
 


