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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 митних процедур. 

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-
повідні правові норми; складати процесуальні документи, да- 
вати їм юридичну оцінку; діяти згідно з приписами митного за-
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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 правового кругозору, правової культури та ви-
рішення питань, що виникають у практичній діяльності.  

Для вивчення навчальної дисципліни рекомендовано та-
ку літературу: 

Швець Г. О. Захист прав інтелектуальної власності на 
митному кордоні: навч. посіб. / Г. О. Швець, П. В. Солошенко, 
С. А. Петренко. – Маріуполь: ПДТУ, 2012. – 215с.  

Шершун А. А. Митні правила в Україні: підруч. /  
А. А. Шершун – Х.: Факт, 2013. – 512 с. 

Митне право України: навч. посіб. / Ю. М. Дьомін,  
С. Ю. Дьоміна, Н. М. Желєзняк та ін. – К.: Центр учб. л-ри. 
2009. – 232 с. 

Шульга М. Г. Митне право України: навч. посіб. /  
М. Г. Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2005. – 100. 

Дьомін О. М. Захист прав інтелектуальної власності, 
який здійснюють митні органи України // Митна справа. –  
2003. – № 1. – С. 5 – 8. 

Білак Н. І. Особливості переміщення через митний кор-
дон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної 
власності // Митна справа. – 2011. – № 3. – С. 159 – 163. 

Минков А. М. Международная охрана интеллектуаль-
ной собственности. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с. 

Международные таможенные отношения : учеб. посо-
бие / А. Д. Ершов. – СПб.: Знание, 2000. – 207 с.  

 
 
 
 



5 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
вченою радою Національного 
юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 
протокол № 2 від 24.10.2014 р. 
 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
“МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ” 
 

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 
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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 
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. 
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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 
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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ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 
 

У тому числі 

№ 
п/п 

Т е м а 

  В
сь
ог
о 
го
ди
н 

  л
ек
ці
ї 

  п
ра
кт
ич
ні

  
  з
ан
ят
тя

 

  с
ам
ос
ті
йн
а 

 
  р
об
от
а 

1 2 3 4 5 6 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Правове регулювання переміщення 
товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, 
через митний кордон України – 26 год 

1 

Порядок переміщення товарів, що 
містять об’єкти права інтелектуа-
льної власності, через митний кор-
дон України 

8 2 2 4 

2 
Митний контроль та митне оформ-
лення товарів, що містять об’єкти 
права інтелектуальної власності 

8 2 - 6 

3 
Митні формальності щодо товарів, 
які містять об’єкти права інтелек-
туальної власності 

10 4 2 4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Діяльність митних органів щодо охо-
рони і захисту прав інтелектуальної власності – 28 год 

4 
Митний реєстр об’єктів права інте-
лектуальної власності 10 2 2 6 

5 

Відповідальність за порушення 
прав інтелектуальної власності під 
час переміщення товарів через ми-
тний кордон 

8 2 2 4 

6 
Провадження у справах про пору-
шення митних правил 

10 2 2 6 

Разом 54 14 10 30 
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ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Т е м а  1. Порядок переміщення товарів, що містять 

об’єкти права інтелектуальної власності, через митний кор-
дон України  

 
П и т а н н я  д л я  о б г о в о р е н н я  

 
1. Митний кордон та митна територія України. 
2. Об’єкти переміщення через митний кордон. 
3. Товари, що містять об’єкти права інтелектуальної 

власності. 
4. Засоби та способи переміщення товарів через мит-

ний кордон. 
5. Основні складові переміщення товарів через митний 

кордон. 
6. Митна вартість товару та митні платежі. 
 
В и к о н а й т е  з а в д а н н я  з а  т е м о ю  

 
1. Використовуючи основні поняття, визначення яких 

наведено у ст. 4 Митного кодексу України (далі – МК), розро-
біть детальний алгоритм переміщення через митний кордон 
України наступних товарів:  

 ввезення в Україну партії кросівок фірми “Puma”;  
 тимчасове ввезення в Україну годинника “Rolex”; 
 вивезення за межі України партії горілки “Хортиця”;  
 регулярне ввезення в Україну впродовж року газети 

New York Times (згідно з періодичністю видання), партіями по 
100 шт. 

2. Охарактеризуйте особливості переміщення об’єктів 
права інтелектуальної власності через митний кордон України. 
Чи всі об’єкти права інтелектуальної власності можна переміс-
тити через митний кордон? Якщо ні, то чому і які? Встановіть 
співвідношення між поняттями “товар” ( у розумінні МК) та 
“об’єкт права інтелектуальної власності”. 

3. Чи впливає на митну вартість товару та обставина, 
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що він містить об’єкт права інтелектуальної власності? Чи ма-
тиме місце такий вплив, якщо через митний кордон України пе-
реміщається: 

 вінілова платівка, яка містить копію музичного твору; 
 сік, у митній декларації на який вказано країну похо-

дження; 
 карта пам’яті, яка містить належним чином ліцензова-

ну комп’ютерну програму; 
 партія товару, що призначена для реалізації за ліцен-

зійною угодою та позначена фірмовим найменуванням; 
 партія обладнання, що призначена для організації дія-

льності за договором франчайзингу та позначена фірмовим на-
йменуванням. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и  
 
Митний кодекс України від 13.03.2014 р. № 4495-6 // 

Офіц. вісн. України. – 2012. – № 32. – Ст. 1175. 
Про новації Митного кодексу України: лист Держмитслу-

жби України від 22.05.2012 р. № 20/1-11/04992-ЕП // [Електрон. 
ресурс]. – Режим доступу: http://dtkt.com.ua/show/2cid09531.html 

Гребельник О. П. Митна справа: підруч. / О. П. Гребель-
ник. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: ЦУЛ, 2010. – С. 7 – 42 с. 

Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її реалі-
зація митними органами: моногр. / Д. В. Приймаченко. – Д.: 
Акад. мит. служби України, 2006. – С. 33 – 66. 

 
 
Т е м а  2. Митний контроль та митне оформлення  

товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності 
 

П и т а н н я  д л я  с а м о с т і й н о г о  в и в ч е н н я  
 
1. Митний режим: поняття та види. 
2. Особливості митного оформлення товарів, що міс-

тять об’єкти права інтелектуальної власності. 
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3. Заповнення та подання митної декларації. 
4. Митний контроль та його форми. 
5. Особливості митного контролю товарів, що містять 

об’єкти права інтелектуальної власності. 
 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
т а  л і т е р а т у р и  

 
Митний кодекс України від 13.03.2014 р. № 4495-6 // 

Офіц. вісн. України. – 2012. – № 32. – Ст. 1175. 
Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій: 

постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450 // 
Там же. – 2012. – № 40. – Ст. 1545. 

Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів мит-
ниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення 
товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності: 
наказ М-ва фінансів України від 30.05.2012 р. № 647 // Там  
же. – 2012. – № 50. – Ст. 2007. 

Цаліна Д. С. Порядок митного оформлення товарів  
при їх переміщенні через митний кордон України: моногр. /  
Д. С. Цаліна. – Х.: Факт, 2010. – С. 64 – 87.  

 
 
Т е м а  3. Митні формальності щодо товарів, які міс-

тять об’єкти права інтелектуальної власності 
 

П и т а н н я  д л я  о б г о в о р е н н я  
 
1. Автоматизована система управління ризиками. 
2. Митні формальності, спрямовані на захист прав ін-

телектуальної власності. 
3. Призупинення митного оформлення товарів за підо-

зрою в порушенні прав інтелектуальної власності. 
4. Експертиза з питань інтелектуальної власності. 
5. Маркування на товарах, що містять об’єкти права 

інтелектуальної власності.  
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В и к о н а й т е  з а в д а н н я  з а  т е м о ю  
 
4. Громадянин С. отримав повідомлення з митниці про 

призупинення митного оформлення товарів. На думку праців-
ників митних органів, їх випуск у вільний обіг може призвести 
до порушення його майнових прав на об’єкт інтелектуальної 
власності, внесений до митного реєстру. 

Які дії слід вчинити громадянину С., щоб забезпечити 
захист своїх прав інтелектуальної власності? Розробіть алго-
ритм та складіть необхідні процесуальні документи. 

 

5. Митницею було прийнято рішення про призупинення 
на 12 днів митного оформлення партії обладнання, виготовленого 
з порушенням права інтелектуальної власності. Декларант запере-
чив, посилаючись на те, що об’єкт права інтелектуальної власнос-
ті, з яким пов’язують порушення, не внесений до митного реєстру 
об’єктів права інтелектуальної власності. Однак начальник мит-
ниці ці заперечення відхилив, пояснивши, що у нього є інші під-
стави для призупинення митного оформлення.  

Чи є законними дії начальника митниці? Що може бути 
підставою для призупинення митного оформлення? Дайте юри-
дичну оцінку ситуації та розробіть рекомендації щодо організа-
ції декларантом захисту своїх прав.  

 

6. Під час переміщення через митний кордон України 
партії товарів було виявлено ознаки порушення прав інтелекту-
альної власності. Після вчинення митницею, правовласником та 
декларантом низки юридично вагомих дій встановлено, що по-
рушення прав інтелектуальної власності дійсно має місце, тому 
прийнято рішення про знищення контрафактних товарів у 
спрощеному порядку та проведено таке знищення. Митні орга-
ни поінформували правовласника про витрати, понесені ними 
під час сприяння захисту його прав інтелектуальної власності, 
та про необхідність їх відшкодування. Правовласник відшкоду-
вати витрати відмовився, посилаючись на те, що вони виникли 
внаслідок протиправних дій декларанта, а не з його вини. 

Дайте юридичну оцінку ситуації та розробіть порядок 
відшкодування митним органам понесених витрат. Які витрати 
митних органів підлягають відшкодуванню? 
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7. Підготуйте коротке повідомлення стосовно: марку-
вання носіїв аудіовізуальних творів та фонограм при поміщенні 
їх в режим імпорту; маркування носіїв аудіовізуальних творів 
та фонограм при поміщенні їх в режим експорту; маркування 
дисків для лазерних систем зчитування при експорті. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  

 
Про затвердження переліку підстав для призупинення 

митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не 
подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових 
прав на об’єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою 
митного органу: постанова Кабінету Міністрів України від 
21.05.2012 р. № 432 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 40. –  
Ст. 1527. 

Про затвердження Порядку надання застави або еквіва-
лентної гарантії з відшкодування витрат, пов’язаних з діями 
митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелекту-
альної власності, та Форми довідки про включення об’єкта пра-
ва інтелектуальної власності до митного реєстру: наказ М-ва 
фінансів України від 28.012.2011 р. № 1762 // Там же. – 2012. – 
№ 21. – Ст. 803. 

Класифікатор митних формальностей, що можуть бути 
визначені за результатами застосування системи управління ри-
зиками: наказ М-ва фінансів України від 20.09.2012 р. № 1011 // 
Там же. – 2012. – № 63. – Ст. 2586. 

 
 
Т е м а  4. Митний реєстр об’єктів права інтелектуа-

льної власності 
 

П и т а н н я  д л я  о б г о в о р е н н я  
 
1. Правові засади ведення митного реєстру об’єктів 

права інтелектуальної власності. 
2. Реєстраційне провадження. 
3. Права та обов’язки власника об’єкта права інтелек-
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туальної власності при його внесенні до митного реєстру. 
4. Способи використання даних митного реєстру 

об’єктів права інтелектуальної власності. 
 
В и к о н а й т е  з а в д а н н я  з а  т е м о ю  

 
8. Посилаючись на конкретні приписи митного та циві-

льного законодавства, дайте обґрунтовані відповіді на питання: 
1. Чи всі об’єкти права інтелектуальної власності можуть бути 
включені до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної 
власності? 2. Які документи необхідно додати до заяви про 
включення до митного реєстру для кожного з видів об’єктів 
права інтелектуальної власності? 

 
9. Підготуйте заяву про сприяння захисту майнових 

прав на об’єкт права інтелектуальної власності згідно з фор-
мою, наведеною в додатку до Порядку реєстрації у митному ре-
єстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняють-
ся відповідно до закону, та комплект документів до такої заяви. 

 
10. 14 серпня 2014 р. ТОВ “Спілка” звернулось до мит-

ниці із заявою про призупинення митного оформлення товарів, 
які АТ “Ніч” ввозить на митну територію України, оскільки вони 
позначені знаком для товарів та послуг, право використання яко-
го надано виключно ТОВ “Спілка”. Даний вид товарів 1 лютого 
2014 р. внесено до митного реєстру об’єктів права інтелектуа-
льної власності. Митниця у заяві відмовила, повідомивши, що 
вказаний товар митний реєстр об’єктів права інтелектуальної 
власності не містить, тому жодних підстав для призупинення 
митного оформлення вона не вбачає. 

Дайте юридичний аналіз ситуації та правову оцінку діям 
митниці. Які, на Вашу думку, можливі варіанти подальшої по-
ведінки заявника?  

 
11. ТОВ “Елада”звернулося до Рахівської митниці із за-

явою про сприяння захисту належних йому майнових прав на 
комп’ютерну програму “Інфра 2” шляхом внесення відповідних 
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відомостей до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної 
власності, які охороняються відповідно до закону. Митниця у 
прийнятті заяви відмовила, не пояснивши причин своєї відмови. 

Чи є правомірними дії митниці? Якщо так, то складіть 
проект обґрунтованої відмови у прийнятті заяви ТОВ “Елада”. 
Якщо ні, то складіть проект скарги ТОВ “Елада” на дії митниці. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  

 
Про утворення Державної фіскальної служби: постанова 

Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 160. [Електрон. 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 

Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів мит-
ниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення 
товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності: 
наказ М-ва фінансів України від 30.05.2012 р. № 647 // Офіц. 
вісн. України. – 2012. – № 50. – Ст. 2007. 

Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі 
об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відпо-
відно до закону: наказ М-ва фінансів України від 30.05.2012 р.  
№ 648 // Там же. – 2012. – № 50. – Ст. 2008. 

 
 
Т е м а  5. Відповідальність за порушення прав інте-

лектуальної власності під час переміщення товарів через 
митний кордон 

 
П и т а н н я  д л я  о б г о в о р е н н я  

 
1. Переміщення товарів через митний кордон України 

з порушенням прав інтелектуальної власності: ознаки та склад 
правопорушення. 

2. Контрафактні товари. 
3. Адміністративні стягнення, що застосовуються за 

порушення митних правил. 
 
В и к о н а й т е  з а в д а н н я  з а  т е м о ю  

 
12. Громадянин К. був притягнутий до адміністративної 

відповідальності за переміщення товарів через митний кордон 
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України з порушенням прав інтелектуальної власності. На ньо-
го накладено адміністративний штраф у розмірі 17000 грн. 

Чи правильно застосовано адміністративне стягнення? 
Відповідь обґрунтуйте. 

 
13. Під час здійснення митного контролю товарів, що 

ввозились ТОВ “Іскра” на митну територію України у режимі 
імпорту, було виявлено, що крім належним чином задекларова-
ної партії взуття через митний кордон переміщуються чотири 
упаковки контрафактних дисків для лазерних систем зчитуван-
ня. Водій вантажного автомобіля І. заявив, що жодного стосун-
ку до цих дисків не має і звідки вони взялись у автомобілі йому 
невідомо. 

Дайте юридичний аналіз ситуації. Встановіть, яке пра-
вопорушення скоєно. Складіть проект протоколу про порушен-
ня митних правил. Як зміниться ситуація, якщо водій І. визнає, 
що диски належать йому? 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и  
 
Митний кодекс України від 13.03.2014 р. № 4495-6 // 

Офіц. вісн. України. – 2012. – № 32. – Ст. 1175. 
Дьомін Ю. М. Захист прав інтелектуальної власності, 

який здійснюють митні органи України // Митна справа. – 2003. – 
№ 1. – С. 5 – 8. 

Шульга М. Г. Митне право України: навч. посіб. /  
М. Г. Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2005. – С. 74-82. 

 
 
Т е м а  6. Провадження у справах про порушення 

митних правил 
 

П и т а н н я  д л я  о б г о в о р е н н я  
 
1. Порядок притягнення до відповідальності за пере-

міщення товарів через митний кордон України з порушенням 
прав інтелектуальної власності. 
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2. Протокол про порушення митних правил. 
3. Звільнення від адміністративної відповідальності 

(митний компроміс та знищення контрафактних товарів за зго-
дою власника). 

4. Постанова у справі про порушення митних правил. 
5. Оскарження постанови у справі про порушення ми-

тних правил. 
6. Участь адміністративних судів у захисті прав інте-

лектуальної власності у митній сфері. 
 
В и к о н а й т е  з а в д а н н я  з а  т е м о ю  

 
14. Громадянин К. був притягнутий до адміністративної 

відповідальності за переміщення товарів через митний кордон 
України з порушенням прав інтелектуальної власності. Справу 
розглянуто відповідно до чинного законодавства, проте К. не 
погодився з винесеним рішенням і оскаржив його. 

Куди і в який строк може бути оскаржене рішення у 
справі про переміщення товарів через митний кордон України з 
порушенням прав інтелектуальної власності? 

  
15. ТОВ “Лілея” звернулось до господарського суду з 

позовом до Державної фіскальної служби України про відшко-
дування збитків у розмірі 100000 грн. Позивач надав докази то-
го, що впродовж 2012-2014 рр. регулярно забезпечував внесен-
ня до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності 
свого знаку для товарів та послуг. Також він надав судове рі-
шення, згідно з яким СПДФО Тихоненко мав відшкодувати по-
зивачеві збитки у розмірі 250000 грн, що були заподіяні остан-
ньому внаслідок незаконного використання його знаку для  то-
варів та послуг під час продажу в 2013 р. товарів у Францію. 
Позивач стверджував, що завдання таких збитків стало можли-
вим в результаті невиконання митними органами своїх 
обов’язків стосовно сприяння захисту прав інтелектуальної вла-
сності. Державна фіскальна служба заперечувала проти позов-
них вимог. На її думку, внесення знаку для товарів та послуг до 
митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності не 
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створює для неї жодних додаткових зобов’язань. Збитки, завда-
ні позивачеві внаслідок порушення його прав, уже відшкодова-
ні. Суд відмовив у порушенні провадження по справі, виходячи 
з того, що позов не підлягає розглядові у порядку господарсь-
кого судочинства. 

Здійсніть юридичний аналіз справи. Якій орган компе-
тентний розглянути спір та прийняти відповідне рішення? Під-
готуйте проект рішення у справі. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  

 т а  л і т е р а т у р и  
 

Митний кодекс України від 13.03.2014 р. №4495-6 // 
Офіц. вісн. України. – 2012. – № 32. – Ст. 1175. 

Про затвердження форм процесуальних документів у 
справах про порушення митних правил: наказ М-ва фінансів 
України від 31.05.2012 р. № 652 // Там же. – 2012. – № 50. –  
Ст. 2009. 

Про затвердження Типової мирової угоди про припи-
нення провадження в справі про порушення митних правил: на-
каз М-ва фінансів України від 28.05.2012 р. № 607 // Там же. – 
2012. – № 52. – Ст. 2105. 

Богуцький В. В. Провадження у правах про адміністрати-
вні правопорушення / В. В. Богуцький, В. В. Мартиновський. – 
Х.: Вид. ФО-П Вапнярчук Н. М., 2009. – С. 53-64. 

Зименко А. В. Митне право: аспекти провадження у 
справах про порушення митних правил : [навч. посіб.] / А. В. Зи-
менко. – Х.:  Право, 2010. – С. 28-64. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студен-

тами матеріалу з навчальної дисципліни “Митне регулювання 
захисту прав інтелектуальної власності” та поглибленню знань 
її найважливіших тем.  

Формами самостійної роботи студентів є: 
- доопрацювання матеріалів лекцій та робота з літера-

турою до них; 
- вивчення нормативних актів та їх аналіз; 
- поглиблене з’ясування питань, включених до планів 

практичних занять; 
- складання конспектів за темами, що виносяться на са-

мостійне вивчення; 
- робота в інформаційних мережах; 
- знайомство з сайтами державних органів, що залу- 

чаються до захисту прав інтелектуальної власності у митній  
сфері. 

Результати самостійної роботи виявляються у процесі 
підсумкового оцінювання успішності під час сесії. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
Метою індивідуальної роботи є набуття навичок збору 

матеріалу з питань щодо переміщення товарів, що містять 
об’єкти права інтелектуальної власності через митний кордон 
України, його первинної обробки, систематизації, аналізу, на-
працювання висновків та оформлення отриманих результатів. 

Індивідуальна робота полягає у підготовці есе за обра-
ною темою. Його викладення повинно мати таку структуру: 
вступ, основна частина, висновки, список використаних дже-
рел. Обсяг роботи – 8 - 10 сторінок тексту, друкованого шриф-
том Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5. 

Тема есе обирається студентом і погоджується з лек- 
тором.  

Робота має бути подана викладачеві особисто не пізні- 
ше ніж за 20 днів до початку сесії. Її форма, зміст та якість вра-
ховуються під час підсумкового оцінювання знань. Наявність 
належної роботи – необхідна вимога для здачі заліку. 

 
 

Теми для есе 
 

1. Категорія “інтелектуальна власність” у понятійному апараті 
митного законодавства. 

2. Організація та здійснення митного контролю товарів, що 
містять об’єкти інтелектуальної власності.  

3. Митна експертиза і захист прав інтелектуальної власності. 
4. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності. 
5. Реєстраційне провадження щодо внесення об’єктів прав ін-

телектуальної власності до митного реєстру. 
6. Спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення 

яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелекту-
альної власності. 

7. Оскарження неправомірних актів, дій або бездіяльності ор-
ганів, що здійснюють державну митну справу. 
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8. Порушення митних правил та захист інтелектуальної влас-
ності. 

9. Контрафактний товар у системі об’єктів переміщення через 
митний кордон України. 

10. Переміщення товарів через митний кордон України з пору-
шенням права інтелектуальної власності. 

11. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності 
за порушення митних правил. 

12. Міжнародне співробітництво у сфері захисту права інте- 
лектуальної власності у міжнародних економічних відно- 
синах. 
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ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ “МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ” 
 
1. Категорія “інтелектуальна власність” у понятійному 

апараті митного законодавства 
2. Об’єкти права інтелектуальної власності, які підля-

гають захисту в митній сфері. 
3. Товари, що містять об’єкти права інтелектуальної 

власності: поняття, ознаки, види. 
4. Система нормативних актів, що регулюють суспіль-

ні відносини щодо захисту прав інтелектуальної власності у ми-
тній сфері. 

5. Органи, що здійснюють захист права інтелектуаль-
ної власності у митній сфері. 

6. Державна митна справа та державна митна політика 
в Україні. 

7. Переміщення товарів через митний кордон: загальна 
характеристика. 

8. Товар як об’єкт переміщення через митний кордон 
9. Інформування та консультування з питань захисту 

прав інтелектуальної власності у митній сфері. 
10. Оскарження рішень, дій та бездіяльності органів, що 

здійснюють державну митну справу. 
11. Суб’єкти, що здійснюють переміщення через мит-

ний кордон товарів, які містять об’єкт прав інтелектуальної 
власності. 

12. Особливості переміщення через митний кордон то-
варів, які містять об’єкт права інтелектуальної власності, гро-
мадянами. 

13. Особливості митного оформлення товарів, що міс-
тять об’єкти права інтелектуальної власності. 

14. Митна декларація. 
15. Заповнення та подання митної декларації. 
16. Призупинення митного оформлення товарів на під-

ставі даних митного реєстру об’єктів права інтелектуальної 
власності. 
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17. Призупинення митного оформлення товарів за ініці-
ативою органів, що здійснюють державну митну справу. 

18. Підстави призупинення митного оформлення това-
рів за ініціативою органів, що здійснюють державну митну 
справу. 

19. Строк призупинення митного оформлення товарів та 
його продовження. 

20. Товари, щодо яких не може бути застосовано призу-
пинення митного оформлення. 

21. Спрощена процедура знищення товарів, щодо яких 
призупинено митне оформлення у зв’язку з підозрою у пору-
шенні прав інтелектуальної власності. 

22. Підстави знищення товарів, митне оформлення яких 
призупинено у зв’язку з підозрою у порушенні прав інтелектуа-
льної власності. 

23. Відшкодування витрат, пов’язаних з діями щодо 
сприяння захисту прав інтелектуальної власності. 

24. Особливості митного контролю товарів, що містять 
об’єкт права інтелектуальної власності. 

25. Митна експертиза та захист прав інтелектуальної 
власності. 

26. Взяття проб та зразків товарів, що містять об’єкти 
права інтелектуальної власності, для проведення експертизи. 

27. Митні режими та захист прав інтелектуальна влас-
ність . 

28. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної влас-
ності. 

29. Ведення митного реєстру об’єктів права інтелектуа-
льної власності. 

30. Порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів права 
інтелектуальної власності. 

31. Підстави відмови у включенні об’єкта права інтеле-
ктуальної власності до митного реєстру. 

32. Строк реєстрації об’єктів права інтелектуальної вла-
сності у митному реєстрі. 

33. Продовження строку реєстрації об’єктів права інте-
лектуальної власності у митному реєстрі. 
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34. Повторне включення об’єктів права інтелектуальної 
власності до митного реєстру. 

35. Внесення змін до інформації митного реєстру щодо 
зареєстрованого об’єкта права інтелектуальної власності.  

36. Підстави для виключення об’єкта права інтелектуа-
льної власності з митного реєстру. 

37. Контрафактний товар. 
38. Порушення митних правил у сфері захисту прав ін-

телектуальної власності. 
39. Адміністративні стягнення, що застосовуються у ра-

зі порушення митних правил. 
40. Переміщення товарів через митний кордон України 

з порушенням прав інтелектуальної власності: загальна харак-
теристика та склад правопорушення. 

41. Компроміс у справі про порушення митних правил. 
42. Протокол про порушення митних правил. 
43. Орган, уповноважений розглядати справу про пере-

міщення товарів через митний кордон з порушенням прав інте-
лектуальної власності. 

44. Місце та строк розгляду справ про переміщення то-
варів через митний кордон України з порушенням прав інтелек-
туальної власності. 

45. Види постанов у справі про переміщення товарів че-
рез митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної 
власності. 

46. Порядок оскарження постанов у справі про пору-
шення митних правил. 

47. Значення міжнародного співробітництва у сфері ін-
телектуальної власності для України. 

48. Загальні засади захисту прав інтелектуальної влас-
ності у митній сфері в ЄС. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ  
СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ” 
 

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з навча-
льної дисципліни “Митне регулювання захисту прав інтелекту-
альної власності” здійснюється у формі заліку.  

Під час проведення заліку використовуються наступні 
критерії оцінювання: 

“зараховано” – за виконання студентом програми навча-
льної дисципліни на достатньому рівні, про що свідчать: повні 
та аргументовані відповіді на заліку; активна робота на практич- 
них заняттях; виконання завдань, рекомендованих для само-
стійної роботи; вчасне написання та подання індивідуальної ро-
боти, яка відповідає встановленим вимогам. 

“не зараховано” – виставляється студентові, який не ви-
конав програми курсу, про що свідчать: неспроможність дати 
правильну відповідь на заліку; відсутність індивідуальної робо-
ти або написання її з істотними порушеннями встановлених  
вимог. 
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