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В С Т У П  
 
Навчальна дисципліна “Митне регулювання захисту 

прав інтелектуальної власності” розкриває особливості діяльно-
сті заінтересованих приватних осіб і уповноважених державних 
органів та їх посадових осіб щодо захисту прав інтелектуальної 
власності в процесі здійснення державної митної справи в 
Україні. 

Метою її вивчення є формування системи знань та уяв-
лень про правове регулювання переміщення через митний кор-
дон України товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної 
власності, особливості правового захисту прав інтелектуальної 
власності у митній сфері та специфіку діяльності митних орга-
нів по захисту таких прав. 

У результаті опанування дисципліни студенти повинні: 
– знати основні поняття митного права; особливості 

переміщення через митний кордон товарів, що містять об’єкт 
права інтелектуальної власності, митного оформлення та декла-
рування таких товарів; роль митного контролю у забезпеченні 
дотримання прав інтелектуальної власності; сутність та порядок 
ведення митного реєстру об’єктів права інтелектуальної влас-
ності; порядок надання інформації до реєстру об’єктів права ін-
телектуальної власності; основні поняття митного права; понят-
тя та ознаки контрафактного товару; особливості притягнення 
до адміністративної відповідальності за переміщення товарів 
через митний кордон України з порушенням прав інтелектуаль-
ної власності; порядок притягнення до відповідальності за по-
рушення митних правил; способи використання інформаційних 
технологій у процесі захисту прав інтелектуальної власності в 
державній митній справі; 

– уміти використовувати отримані знання в практичній 
діяльності; орієнтуватись в системі законодавства, що регулює 
переміщення через митний кордон товарів, які містять об’єкти 
прав інтелектуальної власності; застосовувати й тлумачити від-



4 

повідні правові норми; складати процесуальні документи, да- 
вати їм юридичну оцінку; діяти згідно з приписами митного за-
конодавства; формувати модель правомірної поведінки у відно-
синах з митницею та її посадовцями; здійснювати різні проце-
суальні дії щодо митного реєстру об’єктів права інтелектуаль-
ної власності; використовувати інформацію з митного реєстру 
об’єктів права інтелектуальної власності; користуватись спеціа-
льними електронними базами даних; 

– набути навичок застосування чинного законодавства 
для розширення свого правового кругозору, правової культури 
та вирішення питань, що виникають у практичній діяльності.  
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І. Правове регулювання переміщення товарів, що  
містять об’єкти права інтелектуальної власності,  

через митний кордон України 
 
Порядок переміщення товарів, що містять об’єкти 

права інтелектуальної власності, через митний кордон Украї-
ни. Організація переміщення товарів через митний кордон. То-
вари й транспортні засоби комерційного призначення. Пункти 
пропуску через митний кордон. Способи та засоби переміщення 
товарів через митний кордон. Інформування та консультування. 
Складові переміщення товарів через митний кордон: митний 
контроль, митне оформлення, справляння митних платежів. 
Митні платежі. Митна вартість товару, методи її визначення. 
Врахування прав інтелектуальної власності під час визначення 
митної вартості товару. Декларація митної вартості. Сплата мит- 
них платежів.  

Митний контроль та митне оформлення товарів, що 
містять об’єкти права інтелектуальної власності. Час і місце 
здійснення митного контролю та митного оформлення. Митне 
оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної 
власності. Декларування. Митний брокер. Митні декларації, їх 
види. Заповнення та подання митної декларації. Особливості 
заповнення та подання електронної митної декларації. Обрання 
та зміна митного режиму. Умови переміщення в межах митного 
режиму. Завершення митного оформлення товарів, що містять 
об’єкти права інтелектуальної власності. Випуск товарів у віль-
ний обіг та інші результати переміщення товарів через митний 
кордон. Митний контроль товарів, що містять об’єкти права ін-
телектуальної власності. Зони митного контролю. Форми мит-
ного контролю. 

Митні формальності щодо товарів, які містять 
об’єкти права інтелектуальної власності. Митна процедура та 
митні формальності. Система аналізу та управління ризиками. 
Спеціалізовані митні формальності, спрямовані на захист прав 
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інтелектуальної власності. Призупинення митного оформлення 
товарів за підозрою в порушенні прав інтелектуальної власності 
на підставі даних митного реєстру та з ініціативи митниці. Змі-
на маркування на товарах, що містять об’єкти права інтелектуа-
льної власності. Митна експертиза з питань інтелектуальної 
власності. Відібрання проб та зразків товарів, що перебувають 
під митним контролем. Спрощена процедура знищення товарів, 
митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні 
прав інтелектуальної власності. Відшкодування витрат, пов’я-
заних зі сприянням захисту прав інтелектуальної власності.  
Порядок надання застави або еквівалентної гарантії з відшко- 
дування витрат, пов’язаних зі сприянням захисту прав інтелек-
туальної власності.  

 
 
ІІ. Діяльність митних органів щодо охорони  
й захисту прав інтелектуальної власності 

 
Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власно-

сті. Законодавство щодо митного реєстру об’єктів права інте-
лектуальної власності. Ведення митного реєстру об’єктів права 
інтелектуальної власності. Утримувач митного реєстру. Взаємні 
права та обов’язки утримувача митного реєстру та власників 
прав інтелектуальної власності. Права інтелектуальної власнос-
ті, об’єкти яких можуть бути включені до митного реєстру. 
Внесення відомостей до митного реєстру об’єктів права інтелек- 
туальної власності та зміна таких відомостей. Строк реєстрації 
об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі. 
Повторне включення об’єктів права інтелектуальної власності 
до митного реєстру. Підстави для відмови включення об’єктів 
права інтелектуальної власності до митного реєстру. Підстави 
виключення об’єкта права інтелектуальної власності з митного 
реєстру. Використання даних митного реєстру об’єктів права 
інтелектуальної власності. Електронний ресурс митного реєстру 
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об’єктів права інтелектуальної власності.  
Відповідальність за порушення прав інтелектуальної 

власності під час переміщення товарів через митний кордон. 
Переміщення товарів через митний кордон України з порушен-
ням прав інтелектуальної власності: склад правопорушення. 
Суб’єкт правопорушення. Контрафактний товар: поняття та ви-
ди. Відмежування переміщення товарів через митний кордон 
України з порушенням прав інтелектуальної власності від ін-
ших видів порушень митних правил. Адміністративні стягнен-
ня, що застосовуються у разі порушення митних правил. Стро-
ки накладення адміністративних стягнень. Виконання постано-
ви про конфіскацію контрафактних товарів. 

Провадження у справах про порушення митних правил. 
Порядок притягнення до відповідальності за переміщення това-
рів через митний кордон України з порушенням прав інтелекту-
альної власності. Участь власника прав інтелектуальної власно-
сті у провадженні про порушення митних правил. Заінтересова-
на особа у провадженні про порушення митних правил. Звіль-
нення від адміністративної відповідальності за переміщення то-
варів через митний кордон України з порушенням прав інтелек-
туальної власності. Компроміс у справах про порушення мит-
них правил. Протокол про порушення митних правил та засоби 
забезпечення провадження у справі. Органи, уповноважені роз-
глядати справи про переміщення товарів через митний кордон 
України з порушенням прав інтелектуальної власності. Поста-
нова у справі. Оскарження постанови у справі.  
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