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В С Т У П  
 
Курс “Митне регулювання права інтелектуальної влас-

ності” розкриває особливості діяльності митних органів щодо 
захисту права інтелектуальної власності в процесі здійснення 
державної митної справи загалом та переміщення товарів через 
митний кордон України зокрема.  

Метою викладання дисципліни є формування системи 
знань та уявлень щодо діяльності митних органів по захисту 
права інтелектуальної власності; особливостей здійснення мит-
ного контролю та митного оформлення товарів, що містять 
об’єкти права інтелектуальної власності; засобів захисту інте-
лектуальної власності, що використовуються митними органа-
ми; законодавства, яке регулює переміщення через митний кор-
дон товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності 
та напрямків його гармонізації з визнаними у міжнародній 
практиці нормами та правилами. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати основні поняття державної митної справи та мит-

ного законодавства; особливості декларування та митного оформ- 
лення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власнос-
ті; порядок ведення реєстрів товарів, що містять об’єкти права 
інтелектуальної власності; роль митного контролю в забезпечен-
ні дотриманням прав інтелектуальної власності, його форми та 
види; поняття контрафактного товару; склад порушення митних 
правил, що посягає на відносини у сфері інтелектуальної власно-
сті та порядок притягнення до адміністративної відповідальності 
за скоєння такого правопорушення; принципи взаємодії митних 
органів з іншими органами виконавчої влади; 

уміти використовувати отримані знання в практичній 
діяльності; орієнтуватись у системі законодавства, що регулює 
переміщення через митний кордон товарів, які містять об’єкти 
права інтелектуальної власності, та основних міжнародних до-
говорах з цього приводу; застосовувати та коментувати відпо-
відні правові норми; діяти згідно з приписами митного законо-
давства; використвувати дані з Митного реєстру об’єктів права 
інтелектуальної власності та інших офіційних джерел; користу-
ватися сучасною науковою та спеціальною літературою, елект-
ронними базами даних. 
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З М І С Т  
 
1. Основні поняття державної митної справи та 

митного законодавства 
 

Визначення основних термінів і понять. Основи та 
принципи здійснення державної митної справи. Країна похо-
дження товару. Митна вартість товару та методи її визначення. 
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяль-
ності. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення через митний кордон України. Збе-
рігання товарів, транспортних засобів комерційного призначен-
ня на складах митних органів та розпорядження ними. Особли-
вості пропуску товарів, що переміщуються (пересилаються) че-
рез митний кордон України громадянами.  

 
 
2. Інтелектуальна власність в митному законо-

давстві: теоретичні аспекти 
 
Категорія “інтелектуальна власність” у понятійному 

апараті митного законодавства. Митні органи в державній сис-
темі захисту прав інтелектуальної власності. Становлення зако-
нодавства, що регулює переміщення через митний кордон това-
рів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Дже-
рела права інтелектуальної власності в нормах Конституції 
України і Митного кодексу України. Характеристика чинного 
законодавства, що регулює переміщення через митний кордон 
товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності.  

 
 
3. Порядок митного контролю товарів, що міс-

тять об’єкти права інтелектуальної власності 
 
Організація та здійснення митного контролю товарів, 
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що містять об’єкти інтелектуальної власності. Поняття та види 
митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної влас-
ності при переміщенні товарів через митний кордон України. 
Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності. Реєст-
рація товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власно-
сті. Митні експертизи товарів, щодо яких виявлено ознаки кон-
трафактності. Особливі процедури митного контролю товарів, 
що містять об’єкти інтелектуальної власності.  

 
 
4. Порядок митного оформлення товарів, що мі-

стять об’єкти права інтелектуальної власності 
 
Загальні положення щодо митного оформлення товарів, 

які містять об’єкти інтелектуальної власності. Декларування то-
варів, що містять об’єкти інтелектуальної власності. Призупи-
нення митного оформлення товарів на підставі даних митного 
реєстру. Призупинення митного оформлення товарів за ініціа-
тивою митного органу. Спрощена процедура знищення товарів, 
митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні 
прав інтелектуальної власності. Зміна маркування на товарах та 
їх упаковці. 

 
 
5. Контрольна діяльність митних органів по за-

безпеченню прав інтелектуальної власності  
 
Загальні положення щодо здійснення митними органами 

контролю за забезпеченням прав інтелектуальної власності при 
переміщенні товарів через митний кордон. Поняття, види, кла-
сифікація та характеристика контролю за забезпеченням прав 
інтелектуальної власності при переміщенні товарів через мит-
ний кордон. 
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6. Взаємодія митних органів з іншими органами 
державної влади у сфері захисту права інтелектуальної 
власності  

 
Взаємодія митних органів з правоохоронними органами, 

з місцевими державними адміністраціями та органами місцево-
го самоврядування, і іншими органами виконавчої влади, а та-
кож із суб’єктами господарювання. 

 
 
7. Сприяння захисту прав інтелектуальної влас-

ності під час переміщення товарів через митний кор-
дон України 

 
Загальні положення щодо порушень митних правил та 

відповідальності при переміщенні товарів через митний кордон, 
що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Види по-
рушень митних правил та відповідальність за такі правопору-
шення при переміщенні товарів через митний кордон, що міс-
тять об’єкти права інтелектуальної власності. 

 
 
8. Захист прав на об’єкти інтелектуальної влас-

ності  
 
Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди 

ТRIPS. Адміністративна процедура, правові способи захисту 
прав, а також адміністративні процедури та штрафи, що можуть 
бути застосовані до порушників прав. Напрями гармонізації за-
конодавства України з питань захисту прав на об’єкти інтелек-
туальної власності до визнаних у міжнародній практиці норм та 
правил.  
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9. Міжнародна система охорони інтелектуальної 
власності 

 
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). 

Головна мета ВОІВ. Структура ВОІВ. Членство у ВОІВ. Союзи 
та договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ. 
Участь України в роботі ВОІВ. Значення міжнародного співро-
бітництва у сфері інтелектуальної власності для України. Спів-
робітництво в рамках міжнародних організацій з питань інтеле-
ктуальної власності. Європейська патентна організація (ЄПО). 
Евразійська патентна організація. Мiжнароднi договори з пи-
тань охорони промислової власностi. Регiональнi угоди з пи-
тань охорони промислової власностi. Угоди з питань 
мiжнародної класифiкацiї об’єктiв промислової власностi. 
Мiжнароднi конвенцiї у сферi охорони авторських прав i 
сумiжних прав.  

 
 
10. Міжнародна правова охорона інтелектуаль-

ної власності  
 
Міжнародна охорона промислової власності. Паризька 

конвенція (1883р.) “Про охорону промислової власності” і Мі-
жнародний Союз по охороні промислової власності. Інші між-
народні угоди та договори з питань охорони промислової влас-
ності. Порядок патентування об’єктів промислової власності в 
іноземних державах. Принципи визначення доцільності і про-
цедури правової охорони в іноземних державах. Правова охо-
рона відповідно до національних законодавств. Правова охоро-
на відповідно до договору про патентну кооперацію. Правова 
охорона відповідно до регіональних угод. Мiжнародна охорона 
об’єктiв авторського права i сумiжних прав. Принципи 
нацiонального режиму. Принцип “автоматичної” охорони. 
Прiоритет мiжнародного права перед нацiональним. 
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Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та 
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зразок: затв. наказом М-ва освіти і науки України від 18.02.2002 р. 
№ 110 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.  
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ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности. Общая информация: публикация ВОИС № 400 (R) 



12 

ISBN 92-805-0238-7. – ВОИС, 1997. 
Волкова Н. В. Щодо сприяння з боку митних органів за-

хистові прав інтелектуальної власності під час переміщення то-
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