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Одним з першочергових завдань незалежної Української Держави є 
належна реалізація прав і свобод людини і громадянина, зокрема, права на 
охорону здоров’я. Вітчизняна фармацевтична галузь безпосередньо впли
ває на безпеку людини, суспільства та держави. Нині гострою проблемою є 
тенденція до зростання імпорту лікарських засобів. Також нагального зна
чення набуває забезпечення прав і свобод людини в ситуаціях, коли життя 
і здоров’я громадян стають під загрозу внаслідок використання неякісних, 
фальсифікованих лікарських засобів. Для нівелювання таких факторів 
державою створено досить широкий спектр митно-правових заходів.

Порядок переміщення лікарських засобів через митний кордон Украї
ни пов’язаний із здійсненням митними органами процедури митного конт
ролю і митного оформлення, яке розпочинається після подання до митного 
органу митної декларації.

Важливим кроком до спрощення, прискорення й гармонізації митних 
процедур шляхом запровадження безпаперових технологій митного конт
ролю й митного оформлення стало впровадження електронної форми де
кларування [1]. Проте лікарських засобів в переліку товарів, до яких можна 
застосовувати електронне декларування -  немає.

Питанню електронного декларування лікарських засобів не приділя
лось уваги з боку науковців, що стало причиною нашого дослідження.

Лікарські засоби потребують обов’язкового письмового декларування 
і заповнення письмової митної декларації -  під час ввезення фізичними 
особами, або вантажної митної декларації (далі -  ВМД) -  під час перемі
щення юридичними особами.



У тих випадках, коли фізичній особі для індивідуального використання 
потрібно ввезти до України дорогі лікарські засоби, митна вартість яких на 
курс лікування перевищує суму в 100 євро, до митних органів подається ВМД.

Для юридичних осіб ВМД стосовно лікарських засобів має містити 
таку інформацію: у графі 31 зазначається серія лікарського засобу та повне 
його найменування; у графі 44 -  реквізити сертифіката якості лікарського 
засобу під кодом документа 6005, у розділі 6 графи 44 -  код документа 
“6020”, ознака сертифіката якості номер сертифіката й дата його
видачі. Слід відмітити, що з метою забезпечення ідентифікації лікарських 
засобів графа 31 ВМД повинна містити додаткову інформацію: комерційну 
назву препарату; галузь застосування (для людей чи у ветеринарії); тип пе
рвинної упаковки; діючу та допоміжну речовини; форму випуску; реєст
раційний номер; дати реєстрації та закінчення її терміну.

Упровадження електронної форми декларування товарів забезпечило 
реалізацію митними органами єдиного алгоритму автоматизованої обробки 
відомостей, що містяться у ВМД, аналізу ризиків і надання посадовим осі- 
бам митних органів, що здійснюють митний контроль та митне оформлен
ня товарів, застережень про можливість виникнення таких ризиків.

Для скорочення термінів доставки лікарських засобів на внутрішні 
митниці, у свою чергу, пропонуємо впровадження електронного деклару
вання лікарських засобів під час проведення їх митного контролю та мит
ного оформлення.

Електронне декларування лікарських засобів дасть змогу:
-проводити попередню обробку ВМД в автоматичному режимі без 

втручання посадових осіб митних органів;
-  нівелювати вплив суб’єктивних факторів під час митних процедур; 
-спростити та прискорити процедуру митного контролю та оформ

лення ліків під час переміщення через митний кордон;
-здійснити гармонізацію митних процедур в Україні до норм світово

го законодавства.
Впровадження процедури електронного декларування лікарських за

собів забезпечить реалізацію електронного документообігу між митними 
органами та юридичними особами з використанням механізму електронно
го цифрового підпису та дозволить сформувати необхідні умови для засто
сування інформаційних технологій на якісно новому рівні.

Висновок. Під декларуванням лікарських засобів слід розуміти вста
новлений чинним законодавством порядок їх переміщення через митний 
кордон України під контролем митних органів. Упровадження електронної 
форми декларування лікарських засобів, що переміщуються через митний 
кордон України, дозволить значно спростити та прискорити процедуру їх 
митного контролю й митного оформлення.
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