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ЗВІТ
про повторне відстеження результативності 

наказу Міністерства фінансів України від 09.06.2020 № 282 
«Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів 

права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону»

1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ Міністерства фінансів України від 09.06.2020 № 282 «Про внесення 

змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної 
власності, які охороняються відповідно до закону», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 22.06.2020 за № 548/34831 (далі – регуляторний 
акт).

2. Назва виконавця заходів із відстеження результативності 
регуляторного акта

Державна митна служба України.

3. Цілі прийняття регуляторного акта
Цілями державного регулювання у цій сфері є:
- виконання зобов’язань України щодо імплементації законодавства ЄС; 
- підвищення ефективності дій митниць з недопущення переміщення через 

митний кордон контрафактних та піратських товарів; 
- створення сприятливих умов для легального бізнесу, ліквідація та 

унеможливлення застосування штучних бар’єрів у торгівлі за рахунок 
зловживань правами інтелектуальної власності (далі – ПІВ) недобросовісними 
правовласниками; 

- повне оновлення існуючих програмних продуктів, пов’язаних зі 
сприянням митними органами захисту ПІВ, зокрема програмно-інформаційного 
комплексу «Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності» (далі – 
митний реєстр, ОПІВ); 

- заповнення й подання правовласниками заяв в електронній формі, 
максимально автоматизована перевірка поданої інформації, що має суттєво 
спростити відповідні процедури та зменшити обіг паперової документації. 

4. Строк виконання заходів із відстеження
Повторне відстеження результативності акта здійснено через два роки після 

набрання ним чинності.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснено статистичним 

шляхом.
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7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також 
способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 
обробки та аналізу статистичних даних Держмитслужби щодо кількості:

- заяв, поданих до Держмитслужби для реєстрації ОПІВ, у паперовій та 
електронній формі;

- реєстрацій ОПІВ у митному реєстрі.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які є учасниками 

відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, які 
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та переміщують товари через 
митний кордон України.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних 
положень регуляторного акта оцінюється як високий: наказ опубліковано в 
офіційному виданні «Офіційний вісник України» від 30.06.2020 № 50.

З початку військової агресії російської федерації на території України у 
роботі деяких митниць було встановлено простій у роботі, у тому числі 
підрозділів митниць,  які здійснюють митний контроль та митне оформлення 
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон 
України. Проте з метою проведення аналізу під час підготовки звіту показники 
результативності регуляторного акта взято за період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

У митному реєстрі зареєстровано  ОПІВ:
у 2021 р. – 626;
у 2022 р. – 187.
Кількість діючих реєстрацій ОПІВ в митному реєстрі на 30.12.2022 

становить 796 (із них діючих реєстрацій, зареєстрованих у 2020 р., – 17 (2 %), у 
2021 р. – 594 (75 %), у 2022 р. – 185 (23 %). За цей період виключено з митного 
реєстру 34 ОПІВ.   

Кількість заяв, поданих до Держмитслужби для реєстрації ОПІВ:
у 2021 р. – 835 (із них через «електронний кабінет» – 718), із них ті, що 

надійшли в паперовій формі і за якими були зареєстровані ОПІВ у митному 
реєстрі, – 117; ті, що надійшли в електронній формі і за якими були зареєстровані 
ОПІВ у митному реєстрі, – 509.

у 2022 р. – 191 (із них через «електронний кабінет» – 183), із них ті, що 
надійшли в паперовій формі і за якими були зареєстровані ОПІВ у митному 
реєстрі, – 8, ті, що надійшли в електронній формі і за якими були зареєстровані 
ОПІВ у митному реєстрі, – 179. 
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Порівняльна таблиця щодо кількості поданих заяв:

Тип заяви 2021 рік 2022 рік
Реєстрація ОПІВ 835 (з них в ел. формі 718) 191 (з них в ел. формі 183)

Надійшли в паперовій формі 
і за якими були зареєстровані 

ОПІВ
117 8

Надійшли в електронній 
формі і за якими були 
зареєстровані ОПІВ

509 179

Для порівняння, у 2018 році відділ захисту ПІВ ДФС (штатна чисельність 5 
осіб) було опрацював 1 663 звернення, безпосередньо пов’язані із внесенням 
ОПІВ до митного реєстру, змін та/або доповнень до такого реєстру тощо. Усі ці 
звернення подавалися виключно у паперовій формі.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей  

Щодо повного оновлення існуючих та створення нових програмних 
продуктів, які стосуються питань сприяння захисту ПІВ та застосовуються у 
процесі митного контролю та митного оформлення товарів, наказом 
Держмитслужби від 19.04.2022 № 165 введено у дослідну експлуатацію 
оновлений програмно-інформаційного комплексу «Митний реєстр об’єктів 
права інтелектуальної власності» ЄАІС, який, зокрема, дозволяє правовласникам 
подавати заяви, завірені електронним цифровим підписом, до Держмитслужби 
через електронний кабінет.

Водночас вжиті заходи є недостатніми. Зазначена вище тенденція щодо 
зменшення кількості заяв на паперових носіях вказує на необхідність повного 
переходу Держмитслужби на електронний документообіг з усіх питань ведення 
митного реєстру та сприяння захисту ПІВ.

Необхідним є переосмислення системи комунікацій «митниця-
правовласник» та створення сервісу для правовласників на базі електронних 
ресурсів Держмитслужби, який би дозволяв максимально спростити 
електронний обмін інформацією між митними органами та правовласниками.

Митний реєстр, сервіс для правовласників, а також оновлений блок 
інформації про призупинення митного оформлення митними органами товарів, 
що підозрюються у порушенні ПІВ, які будуть вести митні органи, мають бути 
інтегровані з АСМО «Інспектор».

На підставі результатів повторного відстеження результативності 
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що загалом у частині  
імплементації законодавства ЄС, підвищення ефективності дій митниць з питань 
сприяння захисту ПІВ, скорочення безрезультативних призупинень митного 
оформлення товарів, створення більш сприятливих умов для легального бізнесу 
впровадженням наказу вдалося частково досягти поставлених цілей.
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Норми регуляторного акта діють попри умови воєнного стану в Україні, 
однак потребують додаткового опрацювання на предмет уточнення процедур та 
усунення прогалин з метою однозначного застосування норм на практиці. 

З огляду на зазначене, відповідно до пункту 21 Плану діяльності 
Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2022 № 443, у 
І півріччі 2023 року заплановано підготовку відповідного проекту наказу щодо 
внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права 
інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону.  

Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО


