ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ»
Україна,
як
незалежна
держава,
продовжує
нарощувати
зовнішньоекономічні зв’язки, що зумовлює необхідність адекватного розвитку
митної служби. При цьому, зростання кількості суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, розширення номенклатури товарів, що експортуються та
імпортуються, загострюють проблему митного контролю цих потоків.
У сучасних умовах, які характеризуються важливими об’ємами товарів і
транспортних засобів, що переміщуються митний кордон та більш
витонченими способами приховування контрабанди і предметів порушення
митних правил (ПМП) оперативному складу підрозділів митного контролю і
оформлення співробітниками відділів по боротьбі з контрабандою неможливо
ефективно виконувати свої функціональні обов’язки без застосування
сучасних технічних засобів митного контролю (ТЗМК).
Знання
принципів
дії,
технічних
параметрів
та
експлуатаційних характеристик
ТЗМК, сучасних методів їх
використання є необхідною
умовою підготовки високого
професійного рівня фахівців в
галузі митної справи.
У зв’язку з цим, важливою
в навчальних планах підготовки
відповідних
кадрів
вищої
кваліфікації
є
навчальна
дисципліна «Технічні засоби
митного контролю».
Метою викладення навчальної дисципліни «Технічні засоби митного
контролю» є:
- формування основних знань про митний контроль, його форми,
методи, організацію і здійснення з використання технічних та спеціальних
засобів;
- розуміння принципів дії окремих видів і типів приладів, устаткування,
обладнання і професійного їх використання;
- ознайомлення з правила експлуатації та безпечними прийомами
роботи з ТЗМК.
Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Технічні засоби
митного контролю» полягають у:
- опануванні студентами сутності типової технологічної схеми митного
контролю як невід’ємної складової митної справи;
- засвоєнні особливостей будови і використання різних груп ТЗМК для
певних методів митного контролю;

- набутті вмінь з підготовки обладнання,
устаткування, приладів до їх використання,
навичок експлуатації та безпечних прийомів
роботи з ними;
- стимулюванні студентів до наукової,
дослідницької роботи;
- сприянні
формуванню
високопрофесійного фахівця, діяльність якого
пов’язана з переміщенням пасажирів, вантажів,
транспортних засобів через митний кордон.
Завдяки
вивченню
навчальної
дисципліни «Технічні засоби митного
контролю» студенти повинні
знати:
- сутність
митного
контролю
з
використанням ТЗМК;
- методи митного контролю;
- призначення та сферу використання технічних та спеціальних засобів
під час митного контролю;
- будову, принцип дії, технічні параметри,
експлуатаційні характеристики, методику
експлуатації
обладнання,
устаткування,
приладів;
вміти:
- налаштовувати на роботу, розбирати,
складати,
регулювати
та
раціонально
експлуатувати ТЗМК;
- аналізувати технічні та експлуатаційні
характеристики
із
врахуванням
умов
експлуатації окремих видів та типів ТЗМК;
- раціонально підбирати та економічно
обґрунтовано
планувати
технічне
і
інформаційне оснащення митниці;
- використовувати набуті знання, вміння
та навички під час проходження бакалаврської
практики.

