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Операції митного оформлення,  порядок їх здійснення,  а також форми 

митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного 

оформлення товарів і транспортних засобів, визначаються Кабінетом 

Міністрів України України (стаття 70). 

Основою логістичної функції митної справи є логістична організація 

процесу митної  переробки вантажів, яка об’єднує процеси реалізації митних 

режимів, пов’язаних з фізичним переміщенням зовнішньоторговельних 

вантажів через митний кордон. Логістика повинна забезпечити узгодженість 

матеріальних (товарних), інформаційних і фінансових потоків, оптимальну 

технологію забезпечення переміщення товарів через митний кордон з метою 

прискорення цього процесу, а також відпрацювання стандартних логістичних 

вимог як по відношенню до митних режимів (тобто стосовно митниць), так і 

до учасників зовнішньоторговельних операцій (експортерів, імпортерів, 

перевізників). 

Отже логістична функція митної діяльності охоплює дві складові:  

1) логістизацію процесу митної переробки вантажів;  

2) митну діяльність транспортно – логістичних компаній (як іноземних, 

що діють на території України, так і українських).  

Перший напрямок має основою аналіз митно – логістичних потоків, 

тобто товарно – інформаційно – фінансових потоків, пов’язаних з перетином 

митного кордону України зовнішньоторговельними потоками та 

справлянням відповідних митних зборів та платежів. Отже, основою митно – 

логістичних потоків є зовнішньоторговельні потоки, що носять 



транскордонний, транзитний характер. Вони включають вхідні (імпорт) та 

вихідні (експорт) види потоків. Їх супроводжують інформаційні потоки: 

вихідні (від митниць до центрального органу), вхідні (навпаки), 

супроводжувальні (документи на товар). Фінансові потоки, в свою чергу, 

бувають вихідні (перерахування мита до держбюджету) та вхідні (державне 

фінансування митниць).  

При здійсненні процедури митного оформлення логістична система 

підприємства виконує наступні дії: 

� експертна оцінка вантажів необхідна для заповнення декларації; 

� допомога в заповненні декларації; 

� ліцензування, сертифікація і отримання документації на 

продукцію і товари; 

� митне оформлення як імпортних, так і експортних вантажів; 

� консультування з питань українського і іноземного митного 

законодавства; 

� післямитний супровід вантажів; 

� послуги з відповідального зберігання вантажів; 

� безліч інших послуг, прямо або побічно пов'язаних з організацією 

міжнародних перевезень вантажів. 

Митна складова в логістиці призначена для вирішення складних задач, 

покликаних зробити процеси імпорту і експорту продукції і товарів самими 

оптимальними і менш витратним.  

Використання принципів звичайної логістики, а це оптимізація схем, 

ресурсів, як речових (товари, транспорт), так і нематеріальних (інформація, 

людські ресурси і інше), в процедурі митного оформлення дає можливості 

оптимізувати процеси, пов'язані з міжнародними перевезеннями вантажів. 

 


