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Опис дисципліни 

 

Інтеграція національних ринків у єдиний світовий ринок, зростання обсягів переміщень товарів 

через митні кордони актуалізує міжнародне співробітництво у митній сфері як на рівні митних органів 

суміжних держав, так і на рівні міжнародних організацій, урядів країн чи міждержавних об’єднань. 

Дисципліна «Міжнародне митне співробітництво» передбачає вивчення студентами генези, 

організаційно-правового базису міжнародної співпраці у митній сфері, ролі та місця міжнародних 

інституцій, зокрема Всесвітньої митної організації, СОТ та ЄС у організації та регламентуванні митного 

співробітництва, сприянні безпеці міжнародної торгівлі та спрощенню митних процедур, досвіду 

співпраці митних органів окремих країн у напрямку протидії  контрабанді та іншим митним 

правопорушенням, боротьби з міжнародним тероризмом і наркобізнесом тощо. 

Цей курс орієнтований на майбутніх підприємців та менеджерів підприємств, які працюватимуть у 

сфері ЗЕД, митників, митних брокерів та агентів з митного оформлення, а також широке коло студентів, 

які потребують системного бачення функціонування митної системи в глобалізованому просторі. 

Структура курсу 

 

№ 
п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 

Сутність та генеза 

міжнародного митного 

співробітництва  

Знати поняття, принципи та правові форми 

міжнародного співробітництва у митній сфері, а 

також його основні етапи становлення та 

розвитку. Розуміти необхідність міжнародного 

митного співробітництва в сучасному світі. 

Тести, 

питання  



 

2 

2 

Міжнародні організації у 

міжнародному митному 

співробітництві 

Розуміти сутність міжнародної організації як 
форми міжнародного співробітництва. Знати про 
діяльність  міжнародних організацій, які 
займаються проблемами митних відносин, та 
організацій, функціонування яких зачіпає  митну 
сферу.  

Тести, 
питання 

3 

Всесвітня митна 

організація як 

інституційна основа 

міжнародного митного 

співробітництва 

Знати етапи становлення та розвитку ВМО, а 
також принципи роботи, функції, порядок 
організації, механізм співробітництва ВМО з 
міжнародними міжурядовими та неурядовими 
організаціями. Розуміти роль Всесвітньої митної 
організації в координації та уніфікації діяльності 
митних органів. Вивчити досвід співробітництва 
України з ВМО. 

Тести, 
питання 

4 

Міжнародне митне 

співробітництво в рамках 

СОТ  

Розуміти роль та значення Світової організації 
торгівлі, її завдання, функції та принципи 
діяльності. Знати про політику СОТ у сфері 
митних відносин. Розуміти наслідки та вимоги 
вступу України до СОТ для митної сфери. 
Вивчити основи та правила співробітництва 
України з іноземними державами в митній сфері 
в умовах СОТ. 

Тести, 
питання 

5 

Співпраця  України та 

ЄС в митній сфері 

Знати основні положення економічної частини 
Угоди про асоціацію України з ЄС, мету та 
сутність ПВЗВТ. Розуміти різницю між зоною 
вільної торгівлі та іншими режимами, зокрема 
митним союзом. Знати суть домовленостей 
України та ЄС щодо ведення спільної торгівлі: 
політика лібералізації ввізних та вивізних мит, 
застосування тарифних квот. Розуміти роль та 
завдання митниці у формуванні належних 
передумов для розвитку торгівлі з ЄС. 

Тести,  
питання,  
ситуаційні 
завдання 

6 

Міжнародні стандарти 

у сфері спрощення та 

гармонізації митних 

процедур  

Знати суть та особливості джерел, принципів 
міжнародних стандартів у сфері спрощення та 
гармонізації митних процедур у 
зовнішньоторговельній діяльності. Розуміти 
статус України як суб’єкта спрощення та 
гармонізації митних процедур у сфері 
міжнародної торгівлі, її досягнення, проблемні 
питання та перспективи на цьому шляху.   

Тести, 
питання, 
ситуаційні 
завдання 

7 

Співробітництво митних 

органів України з 

митними органами інших 

держав  

Вивчити організаційно-правові основи та досвід 
співробітництва митних органів  України з 
митними органами прикордонних держав. 
Розуміти механізм функціонування спільних 
пунктів пропуску на митному кордоні, правила 
спільного контролю та необхідність узгодженого 
застосування процедур митного контролю. 
Дослідити основні форми та напрямки 
міжнародного співробітництва митних органів у 

Тести,  
ситуаційні 
завдання 
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протидії  контрабанді та іншим митним 
правопорушенням, боротьби з міжнародним 
тероризмом і наркобізнесом тощо.  
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Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, довідка, заява студента тощо).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). При розрахунках дозволяється 
користуватися лише калькуляторами. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та адміністрацією 
факультету. 

 

Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 
 

Заліковий модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 
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Опитування під час занять 

(теми 1 – 3) – 10 балів за тему – 

макс. 30 балів. 

 

Модульна робота – макс. 70 

балів 

Опитування під час занять 

(теми 4 – 7) – 10 балів за тему – 

макс. 40 балів. 

 

Модульна робота – макс. 60 

балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 40 

балів 

 

Захист КПІЗ – макс. 40 балів 

 

Розв’язування завдань під час 

тренінгу – макс. 20 балів 

 

 
 

Шкала оцінювання студентів: 
 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 

 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 

 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 

 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
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