
РІШЕННЯ 

КРУГЛОГО СТОЛУ 

«Проблемні питання митного оформлення товарів подвійного використання та 

військового призначення» 

 

КНТЕУ                                                                                                             13 березня 2019 р. 

 

Київським національним торговельно-економічним університетом 13 березня 

2019р. був проведений круглий стіл на тему «Проблемні питання митного оформлення 

товарів подвійного використання та військового призначення». 

Основні питання, що обговорювалися на засіданні круглого столу: 

 експортний контроль в системі міжнародної безпеки; 

 узгодження процедур і правил державного експортного контролю України з 

нормами і стандартами ЄС; 

 порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів 

подвійного використання та військового призначення; 

 механізм «єдиного вікна» як інструмент спрощення зовнішньої торгівлі та 

гармонізації роботи  державних контролюючих органів; 

 практичні аспекти здійснення митного оформлення товарів подвійного 

використання та військового призначення;  

 експертне забезпечення контролю за додержанням і виконанням вимог 

законодавства при переміщенні товарів через митний кордон України; 

 міжнародне співробітництво України з іноземними державами в питаннях 

узгодженого та контрольованого переміщення товарів подвійного використання та 

військового призначення; 

 оцінка відповідності товарів для військовослужбовців. 

 

У засіданні круглого столу взяли участь фахівці Державної служби експортного 

контролю України, Державної фіскальної служби України,  Департаменту податкових та 

митних експертиз ДФС, Енергетичної митниці ДФС, ДП «Укрметртестстандарт», ТОВ 

«Наномедтех», Університету Державної фіскальної служби України, факультету 

товарознавства та маркетингу КНТЕУ, Національного музею історії України, музею ім. 

Варвари та Богдана Ханенків, волонтери, студенти. 

 

З доповідями по зазначених питаннях виступили:  

1. Савула Ігор Мирославович – в.о. Голови Державної служби експортного  

контролю України,  Чечеюк Людмила Володимирівна – директор Департаменту 

аналітичної та правової роботи міжвідомчої та міжнародної взаємодії 

Держекпортконтролю України.  «Експортний контроль в системі міжнародної 

безпеки та узгодження процедур і правил державного експортного контролю 

України з нормами і стандартами ЄС.» 

2. Дмитренко Олександр Михайлович – начальник відділу контролю за 

переміщенням товарів військового призначення та подвійного використання 

Департаменту організації митного контролю та оформлення ДФС України. «Роль ДФС 
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України в забезпеченні контролю за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання.» 

3. Муромцев Леонід Миколайович – начальник управління організації заходів 

нетарифного регулювання ЗЕД Департаменту організації митного контролю та 

оформлення ДФС України. «Механізм «єдиного вікна» як інструмент спрощення 

зовнішньої торгівлі та гармонізації роботи  державних контролюючих органів.» 

3. Дишлова Валерія Валеріївна - начальник відділу інженерно-технічної та 

криміналістичної експертизи управління товарознавчої, інженерно-технічної та 

криміналістичної експертизи Департаменту податкових та митних експертиз ДФС. 

«Особливості експертизи комплектуючих частин і компонентів товарів, що можуть 

бути віднесені до товарів військового призначення та подвійного використання.» 

4. Шкода Ірина Михайлівна –головний державний інспектор-експерт відділу 

досліджень фармацевтичних препаратів, біологічно-активних добавок та наркотичних 

засобів управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-

активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС. «Основи 

ідентифікації товарів, що можуть бути використані при виробництві хімічної зброї.» 

5. Золотарьов Ігор Анатолійович – начальник управління адміністрування митних 

платежів Енергетичної  митниці ДФС. «Практичні аспекти здійснення митного 

оформлення палива для реактивних двигунів.»  

6. Озоліна Наталія Вікторівна – начальник науково-технічного відділу 

сертифікації та стандартизації продукції легкої промисловості та засобів 

індивідуального захисту ДП «Укрметртестстандарт». «Загальні питання оцінки 

відповідності продукції легкої промисловості.» 

7. Гребельник Олександр Петрович – д.е.н., професор, завідуючий кафедрою 

митної справи Університету Державної фіскальної служби України, Борса Вадим 

Вікторович – старший викладач кафедри митної справи, аспірант кафедри економіки 

підприємства Університету ДФС України.  «Роль експортного контролю в системі 

нетарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності.» 

8. Бричка Сергій Якович – д.т.н., завідувач лабораторії фізико-хімічного аналізу 

наноматеріалів ТОВ «Наномедтех». «Симбіоз приватного та державного капіталу для 

одержання високоякісної продукції військового призначення.» 

10. Караваєв Тарас Анатолійович – д.т.н., професор кафедри товарознавства та 

митної справи КНТЕУ. «Підготовка фахівців для Державної фіскальної служби 

України та Державної служби експортного контролю України.» 

Під час обговорень виступили представники від ДФС України, 

Держекпортконтролю України, Університету ДФС, КНТЕУ. Активну участь в обговоренні 

представлених доповідей приймали студенти. 

Після заслуховування доповідей та обговорення інформації щодо проблемних 

питань митного оформлення товарів подвійного використання та військового призначення 

учасники круглого столу постановили наступне: 
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1. Враховуючи, що співпраця Київського національного торговельно-економічного 

університету з Державною фіскальною службою України та Державною службою 

експортного контролю України є дієвим інструментарієм для підготовки фахівців в галузі 

митної справи, продовжити практику проведення круглих столів з митної тематики. 

2. Започаткувати діалог між Державною службою експортного контролю України 

та Київським національним торговельно-економічним університетом щодо підготовки 

фахівців з експортного контролю. 

3. Продовжити співробітництво КНТЕУ та Департаменту податкових та митних 

експертиз ДФС щодо розробки методик проведення митних експертиз різних груп товарів. 

4. При вивченні фахових митних дисциплін використовувати інформацію 

структурних підрозділів ДФС щодо практичного досвіду реалізації та застосування 

механізму «Єдиного вікна» як дієвого важеля спрощення митних процедур шляхом 

здійснення інформаційного обміну між митницями ДФС, іншими державними органами 

та підприємствами з використанням електронних засобів передачі інформації. 

5. З метою набуття студентами спеціальних знань, які формують їх професійну та 

практичну підготовку, використовувати практичний досвід та розробки ДП 

«Укрметртестстандарт» щодо здійснення сертифікації та оцінки відповідності різних груп  

товарів. 

6. Постійно актуалізовувати зміст фахових митних дисциплін  («Митна справа», 

«Митні процедури», «Електронна митниця», «Експертиза в міжнародній торгівлі») 

шляхом висвітлення нагальних питань митного оформлення товарів подвійного 

використання та військового призначення., що переміщуються через митний кордон 

України. 

7.  Розширити тематику випускних кваліфікаційних робіт студентів освітнього 

рівня «магістр» з урахуванням таких питань: 

- аналіз експортно-імпортних операцій з товарами подвійного використання та 

узгодження процедур державного експортного контролю України з нормами і 

стандартами ЄС; 

- дослідження на предмет виявлення ризикових ситуацій з метою запобігання 

порушень законодавства України з питань державного контролю за 

міжнародними передачами товарів подвійного використання та військового 

призначення. 

 


