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У статті проаналізовано концептуальні основи розробки міжнародних освітніх стандар-
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I. Вступ0

Здобуття Україною незалежності пору-
шило цілу низку проблем у сфері міжнарод-
них відносин. Це й вироблення власної по-
зиції у відносинах із зовнішнім світом, і но-
вий, самостійний тип відносин із державами
колишнього СРСР, і, зрештою, включення
України до інтеграційних процесів, які розго-
рнулися у світі.

Економічні перетворення, що відбува-
ються в усьому світі, в тому числі в Україні,
процеси глобалізації, інтеграції, розширення
й поглиблення зовнішньоекономічних зв’яз-
ків не залишають шансів для нашої держави
встановлювати власні національні правила
участі у світовому економічному просторі,
тому уніфікація чинних в Україні правил, що
регулюють зовнішньоекономічну діяльність,
із загальноприйнятими міжнародними прин-
ципами й нормами на цей момент стає жит-
тєво необхідною. Україна також зацікавле-
на, щоб усі торговельні відносини базували-
ся на відкритій системі економіки й розвива-
лися в єдиному правовому полі. Тому вона
активно адаптує власне законодавство та
стандарти до європейських і світових норм.

З метою закріплення єдиних міжнарод-
них стандартів і підходів, усунення розбуж-
ностей у митних процедурах, які перешко-
джають розвитку міжнародної торгівлі та
здійсненню зовнішньоекономічної діяльності
українськими підприємствами, активізації
інформаційних технологій, розширення пра-
вової бази для здійснення спільного митно-
го контролю із суміжними державами в лис-
топаді 1992 р. Україна стала повноправним
членом Всесвітньої митної організації (да-
лі – ВМО). На сьогодні ВМО – це єдина між-
народна організація, що займається про-
блемами митного регулювання. Її членами є
177 держав (станом на 01.01.2012 р.). Мета
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ВМО – забезпечення якомога вищого рівня
гармонізації й уніфікації митного законодав-
ства та митних технологій країн-членів, а
також встановлення уніфікованих міжнаро-
дних стандартів у галузі митної справи: як
професійних стандартів, так і стандартів
діяльності [1].

II. Постановка завдання
Метою статті є науково-теоретичний

аналіз концептуальних основ розробки між-
народних навчальних стандартів, їх механі-
змів та інструментів; оцінювання можливос-
тей використання такого досвіду в Україні
для адаптації під національні потреби та
імплементації в Держмитслужбі України
стандартів діяльності [2] і Професійних ста-
ндартів Всесвітньої митної організації [3].

III. Результати
З прийняттям Україною Рамкових стан-

дартів безпеки і спрощення світової торгівлі
SAFE та визнанням механізму їх імплемен-
тації – Професійних рамкових стандартів
ВМО, приєднанням України до Протоколу
про внесення змін до Міжнародної конвенції
про спрощення та гармонізацію митних про-
цедур (Закон України від 05.10.2006 р., який
набрав чинності 01.11.2006 р.), нашою дер-
жавою підтримано курс на уніфікацію між-
народних стандартів безпеки, модернізацію
митних служб, зміцнення їх кадрового поте-
нціалу. На реалізацію цього курсу Держмит-
служба України підписала Декларацію про
наміри щодо впровадження Рамкових стан-
дартів ВМО на національному рівні й затве-
рдила Концепцію модернізації діяльності
митної служби України (Наказ Держмитслу-
жби України від 17.10.2006 р. № 895). Це
дало змогу не лише використовувати між-
народні стандарти в розбудові національної
митної системи, а й сприяти відповідності
національних пріоритетів у митній сфері
міжнародним стандартам шляхом викорис-
тання механізмів ВМО для модернізації ми-
тних служб та імплементації стандартів.
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Для забезпечення співробітництва між
митними службами та академічним світом
(митними ВНЗ), з метою розробки й імпле-
ментації уніфікованих стандартів професій-
ного навчання та підвищення кваліфікації
митників, ВМО започаткувала у 2006 р. про-
граму PICARD щодо партнерства в галузі
митних академічних досліджень та розвитку.
На сьогодні у рамках цієї програми Академія
митної служби України (далі – Академія) як
пілотний ВНЗ здійснила проект щодо порів-
няння навчальних програм Академії з підго-
товки митників і Професійних стандартів
ВМО, адаптувала відповідно до чинного на-
ціонального законодавства та протягом чо-
тирьох років (2008–2011 рр.) упровадила
зазначені міжнародні стандарти в систему
професійної освіти особового складу митних
органів України.

Досвід Академії та наш аналіз підтвердили,
що Професійні стандарти ВМО є стандар-
тами змісту освіти (content standards), за
термінологією Т. Х’юсена та А. Тайджмана.
Вони відповідають критеріям, які висува-
ються зарубіжними та вітчизняними експер-
тами до розробки, оцінювання та застосу-
вання освітніх стандартів [4, с. 5], а саме:
1) вони проголошені в документах, що ви-
значають мету й завдання освіти [3]; 2) за-
значені стандарти включені в сучасну освіт-
ню систему підготовки митників і відповіда-
ють стратегії вирішення освітніх проблем;
3) стандарти містять у собі характеристики
діагностики й судження; 4) стандартами пе-
редбачено переважно кількісне вимірюван-
ня навчальних досягнень; 5) стандарти є
універсальними; 6) стандарти є порівнюва-
ними; 6) стандарти є реальними щодо їх
упровадження. В основу розробки й упрова-
дження міжнародних стандартів підготовки
митників, розробки механізмів та інструмен-
тів їх імплементації покладено розроблену
ВМО концепцію модернізації митних служб.
Цей процес поетапний та має багато скла-
дових, що й буде розглянуто нами в загаль-
нотактичному аспекті далі.

Фаза оцінювання навчальних потреб
З метою досягнення конкретних та стій-

ких результатів ВМО повинна надавати від-
повідну й адаптовану підтримку своїм краї-
нам – членам на основі їх індивідуальних
потреб, стратегічних пріоритетів та планів
модернізації.

Аналіз навчальних потреб – це процес,
результатом якого є формулювання навча-
льних цілей на основі визначених навчаль-
них потреб [1]. Це повинно бути чітке визна-
чення потреб митної адміністрації (служби)
для того, щоб забезпечити спрямування
ресурсів для здійснення відповідних функцій
та надання послуг.

Ураховуючи той факт, що ВМО розроб-
ляє навчання в контексті регіоналізації, ме-

тою цього етапу є визначення пріоритетів і
вимог митних служб на регіональних рівнях
(ВМО розподіляє світ на шість регіонів:
Європейський тощо – Прим. автора) для
підготовки проекту регіонального навчаль-
ного плану. Цей процес робить внесок у збі-
льшення регіональних синергій як у розбу-
дові організаційного, так і кадрового потен-
ціалу.

Навчальні потреби визначаються з по-
гляду організаційного розвитку через аналіз:
1) формулювання місії митної служби,
включаючи цілі, цінності та пріоритети;
2) представлення проблем відповідно до
поточних завдань; 3) заплановане предста-
влення вимог відповідно до майбутніх за-
вдань.

Процес оцінювання навчальних потреб
вимагає спочатку визначення методів збору
та аналізу інформації, перехресного ви-
вчення відповідної інформації, наданої діаг-
ностиками, щодо зміцнення інституційних
спроможностей і занять, а також щодо роз-
робки інструментів, необхідних для допов-
нення комплексу вправ, таких як: опитуван-
ня, інтерв’ю, робочі групи. Потім необхідно
обробити інформацію, яка визначає навич-
ки, знання, поведінку та прогалини в на-
вчанні, які необхідно закрити навчальними
заходами.

Самовизначення навчальних потреб
Секретаріатом ВМО було розроблено

анкету для допомоги регіонам у разі необ-
хідності, у зборі інформації про потреби,
висловлені митними службами. Деякі регіо-
ни ВМО обрали свій власний процес збору.
Анкета складається з таблиці, яка містить
основні митні тематики, та технічних пред-
метів, до яких додається пояснювальна за-
писка, а також шаблон листа, який необхід-
но надіслати членам регіону.

Потреби, зібрані за допомогою анкети, є
вираженими. Важливо провести їх перехре-
сну перевірку та більш детально розглянути
стратегічні елементи середовища митних
адміністрацій і плани їх модернізації для
забезпечення надійності підтримки з боку
ВМО. Може бути складно визначити потре-
би в зовнішній підтримці, а також оцінити й
передбачити процес організаційного розвит-
ку та бажані результати за допомогою анке-
ти або інструментів опитування. Дуже часто
це призводить до недостатньої прозорості
виявлених потреб. Тому дуже важливо про-
аналізувати зібрану інформацію порівняно з
планами розвитку національних митних ад-
міністрацій у регіоні.

Аналіз навчальних потреб: пріоритети
організаційного розвитку та розробка на-
вчання

Подальший процес аналізу навчальних
потреб митних служб виглядає таким чином:
як тільки навчальні потреби зібрані, вони
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мають бути проаналізовані Регіональними
центрами модернізації паралельно з уже
визначеними в регіоні пріоритетами органі-
заційного розвитку (Національні діагностичні
рекомендації Columbus, Порядок денний
“Митниці 21-го століття” ВМО, пріоритети,
встановлені під час регіональних зустрічей
голів митних адміністрацій тощо).

Аналіз навчальних потреб повинен вра-
ховувати загальне середовище регіону й
адміністрації, в якому навчання є лише од-
нією частиною. Необхідно також мати на
увазі, що навчання не може вирішити всіх
визначених прогалин або проблем, а деякі з
них можуть мати інші причини.

Під час розробки механізмів навчання
для відповідності визначеним потребам ре-
гіональні центри модернізації повинні дета-
льно розглянути обмеження, пов’язані з ни-
ми, такі як: ефективність, можливість, три-
валість та дієвість цих механізмів.

Аналіз навчальних потреб потім виступає
важливим етапом регіону для розвитку аде-
кватних навчальних заходів. Цінною є реа-
лізація пріоритетних дій та розробка регіо-
нального навчального плану на основі цих
пріоритетів.

Етап планування та впровадження
Якість навчання в регіоні може буде під-

вищена в разі, якщо навчання планується
систематично та циклічно на стратегічному
й операційному рівнях. Стратегічний план
надає можливість визначити чіткий набір
елементів оцінки, прийняти зрозумілі термі-
ни, а також впливає на прозорість плану,
легкість упровадження, моніторинг та оці-
нювання. Необхідно розробити положення
для надання можливості регіональними
центрами модернізації адаптувати план до
будь-яких умовних зобов’язань, які можуть
виникнути під час циклу.

Процес планування завжди підтримуєть-
ся декількома інструментами для надання
можливості перегляду заходів і забезпечен-
ня підготовки, розподілу ресурсів та управ-
ління кожним із заходів. У міжнародному
середовищі, враховуючи різноманіття залу-
чених учасників, координація зусиль пови-
нна бути підкріплена більш специфічно
шляхом постійного пошуку фінансової під-
тримки, через конкретні та / або технічні
компетенції й підтвердження плану. Життє-
во необхідним є системний підхід для за-
безпечення зобов’язань і стійкого розвитку.

Інструменти корпоративного плану-
вання ВМО

Як практичний результат річного циклу
планування Секретаріат ВМО розробив
стандартні інструменти для забезпечення
послідовності схеми планування:
– матриця вимог до експертів для перелі-

ку, конкретизації та спрощення призна-
чення зовнішніх експертів з метою до-

помоги Секретаріату в проведенні захо-
дів;

– корпоративна таблиця для планування
й моніторингу всієї діяльності країн-
членів, які збирають усю необхідну ін-
формацію для своїх власних управлін-
ських цілей.
Стандарти навчального плану
Було визнано, що інструменти плануван-

ня повинні зробити можливим визначити
стратегічні елементи, такі як: 1) навчальні
цілі, цільові групи та очікувані від навчаль-
ного процесу результати; 2) відповідне по-
єднання методик навчання для цільових
груп; 3) необхідні засоби, обладнання та
матеріали; 4) необхідні для оцінювання на-
вчання системи; 5) усі обов’язкові навчальні
ресурси; операційні елементи, такі як:
1) учасники, місце та дата / тривалість на-
вчання; 2) детальні вимоги до ресурсів;
3) відповідальність кожного з учасників та
кафедри (підрозділи), відповідальні за орга-
нізацію навчання й імплементацію програм.

Механізми та стандарти імплементації
Після того, як навчання прийнято та уз-

годжено, з метою сприятливого впливу на
ефективне зміцнення інституційних спромо-
жностей і навчальних послуг підготовка ко-
жного заходу ВМО відповідає плануванню,
що базується на отриманих результатах та
відображає термінові, середньострокові й
довгострокові результати.

Механізми імплементації дій ВМО є про-
довженням стандартизованих і добре нала-
годжених процедур через використання ша-
блонів, які забезпечують вчасний обмін ін-
формацією щодо змісту навчання та питань
логістики (організації заходів). З огляду на
це “Сфера дій місії ВМО” є ключовим доку-
ментом, який перекладає процес операцій-
ного планування в чіткі показники імплемен-
тації. Для організації місій (заходів ВМО)
Секретаріатом ВМО встановлюється зворо-
тний зв’язок з однією визначеною митною
адміністрацією контактною особою. Через
цей документ експерт отримує попередню
інформацію стосовно очікуваних результатів
діяльності, необхідного внеску, відповідних
передумов діяльності та будь-яких конкрет-
них вимог щодо фінансових донорів, які мо-
жуть заявитися.

Залежно від регіональних або націона-
льних особливостей кожної місії формальні
підготовчі процеси координуються Секрета-
ріатом ВМО, регіональними центрами мо-
дернізації та / або регіональними навчаль-
ними центрами (далі – РНЦ). Також ВМО
закликає країну або регіон − бенефіціара
визначити контактну особу, з якою експерти
можуть обмінюватись цілями місії та прово-
дити будь-яку відповідну підготовчу роботу.
Логістична підтримка організації придбання
квитків і страхування поїздок, оплата що-
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денних витрат та розсилка листів-запро-
шень для отримання візи забезпечується
через Секретаріат за стандартною проце-
дурою.

Підготовка та проведеня навчальних
заходів (місій)

З метою адаптації стандартизованих
процедур проведення навчальних заходів
ВМО було розроблено різні інструменти, а
саме:
– стандартизований календар регіональ-

ного семінару, який чітко визначає в часі
ролі та обов’язки Секретаріату, регіона-
льних центрів модернізації, РНЦ, сторо-
ни, що приймає (митної служби) та інди-
відуального отримувача;

– стандартизована інструкція для моніто-
рингу прогресу організації регіонального
семінару;

– шаблон ВМО щодо сфери повноважень
місії;

– шаблон ВМО щодо форми призначення
навчального заходу, який додається до
листа-запрошення;

– статут регіонального навчання ВМО для
забезпечення прозорої та дієвої органі-
зації навчання шляхом чіткого розподілу
обов’язків кожного учасника, який дода-
ється до листа-запрошення.
Ці стандартизовані процедури, прийняті

Секретаріатом, можуть бути цікавими де-
яким регіонам для адаптації добре налаго-
джених процедур на регіональних рівнях.
Деякі регіони вже розробили й адаптували
свої власні механізми та стандарти імпле-
ментації.

Наведені нажче інструменти щодо обміну
інформацією й подальша розробка критеріїв
стандартів імплементації пропонуються для
продовження постійного нарощування мож-
ливостей для взаємної вигоди регіонів ВМО
та Секретаріату.

Бази даних експертів, доступні для ре-
гіонів

З метою надання країнам-членам роз-
ширеної й індивідуальної пропозиції щодо
зміцнення їх інституційних спроможностей,
ВМО намагалась розробити компетенції та
потенціал, необхідні й доступні для кожного
регіону. Завдяки їм регіональні центри мо-
дернізації мають змогу організовувати біль-
ше регіональних заходів, використовуючи
ширшу базу даних, підтримуючи гриф якості
ВМО та пропонуючи збалансовані можливо-
сті для каскаду адаптованих процесів зміц-
нення інституційних спроможностей як на
регіональному, так і на національному рів-
нях.

ВМО з метою розширення банку даних
експертів розробила послідовний процес
залучення експертів за допомогою спеціа-
льної та прозорої процедури акредитації
різних типів експертів ВМО. (ВМО акредитує

чотири різних рівні експертів. До трьох ниж-
ченаведених груп експертів, задіяних на
етапі імплементації та подання результатів,
необхідно додати категорію діагностів для
повної картини. Ці експерти використову-
ються на стадії оцінювання потреб).

Підтримка в зміцненні інституційних
спроможностей може бути організована на
стратегічному, тактичному або операційно-
му рівнях і потребувати три різних рівні зов-
нішньої компетенції для доповнення ефек-
тивної підтримки Секретаріатом своїх чле-
нів:
– радники з митної модернізації – підтри-

мка процесу організаційного розвитку
шляхом надання стратегічних порад та
спрощення стратегічного планування,
підготовки аргументацій, управління
проектом, координації й моніторингу до-
норів;

– митні технічні й операційні радники –
митні офіцери, які спеціалізуються на
технічних та операційних темах, таких
як: управління інформацією й ризиками,
інформаційні технології, єдине вікно,
сканери тощо; бажано з досвідом у
сфері управління та імплементації схо-
жих проектів у національних адміністра-
ціях;

– експерти-тренери – експерти з тренер-
ськими здібностями та технічними знан-
нями з митної тематики. Вони повинні
проводити навчання в РНЦ ВМО.
З 2007 р. Директорат зі зміцнення інсти-

туційних спроможностей ВМО постійно про-
водить семінари з акредитації експертів.

ІV. Висновки
Для України важливо сьогодні інтегрува-

тись у загальносвітовий та європейський
освітній простір, у тому числі в галузі митної
справи, що неможливо без приведення віт-
чизняних освітніх стандартів до кращих сві-
тових взірців.

В основу розробки та впровадження між-
народних професійних стандартів підготов-
ки та підвищення кваліфікації особового
складу митних служб країн – членів ВМО
покладено концепцію модернізації та регіо-
налізації, яка базується на індивідуальних
потребах, стратегічних пріоритетах і планах
модернізації митних служб країн-членів.
Одним з механізмів модернізації, яким акти-
вно послуговуються митні служби, виступа-
ють уніфіковані Професійні стандарти ВМО
з підготовки та підвищення кваліфікації мит-
ників, які шляхом застосування інструментів
ВМО впроваджуються на регіональних і на-
ціональних рівнях.
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В статье анализируются концептуальные основы разработки международных образова-
тельных стандартов, их механизмов и инструментов. Исследуются подходы к методоло-
гии, механизмам и инструментам имплементации Профессиональных стандартов Всемир-
ной таможенной организации.
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Pavlenko O. Conceptual foundations of development and smplementation of intarnational
standards, mechanisms and tools (by the examples of the World customs organization profes-
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The conceptual foundations of development and implementation of international training standards,
their mechanisms and tools are analyzed at the article. The analysis of approaches to methodology,
mechanisms and tools of implementation for the World Customs Organization Professional Standards
is conducted.
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