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Дебіторська заборгованість застосування коефіцієнта сумнівності на 

підставі класифікації за строками непогашення. Облік витрат ведеться 

згідно з П(С)БО 16.  

Серед витрат туристичної діяльності незначне місце посідають 

матеріальні витрати та витрати на амортизацію.  

Отже, узагальнюючи вищесказане, необхідно наголосити, що 

особливості діяльності туристичного підприємства мають відображатись в 

наказі про облікову політику, яка має відповідати інформаційним потребам 

як керівництва, так і зовнішніх користувачів. Схема документообороту 

визначає варіанти вибору облікової політики щодо різних об’єктів обліку, 

у тому числі специфічні програми для обліку у суб’єктів діяльності 

туристичного підприємства. 
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ЗАЛУЧЕННЯ МИТНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ 

КОРДОН УКРАЇНИ 

 

Одним із актуальних питань митної експертизи лікарських засобів, 
що переміщуються через митний кордон України, як складової частини їх 
митного контролю.  

Вітчизняна фармацевтична галузь, як одна із важливих складових 
національної системи охорони здоров’я, безпосередньо впливає на безпеку 
людини, суспільства та держави [1, с. 5]. В умовах розбудови Української 
держави нагальним постає питання з недопущення ввезення неякісних, 
несертифікованих, заборонених до ввезення імпортних лікарських засобів, 
оскільки деякі недобросовісні суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 
при переміщенні лікарських засобів через державний кордон, на жаль, 
можуть приховувати характеристики справжнього хімічного складу 
переміщуваного товару. У таких випадках для ідентифікації зазначених 
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лікарських засобів проводиться їх митна експертиза, яка відіграє важливу 
роль у сфері регулювання митних правовідносин як невід’ємна частина 
митного контролю та митного оформлення. 

На сьогодні експертна діяльність набуває особливого значення, 
оскільки взяття курсу до Європейського Союзу потребує приведення 
існуючих методів контролю за порядком переміщення лікарських засобів 
через митний кордон України до загальноєвропейських стандартів. 

Для прикладу, протягом 2014 р. Експертні підрозділи 
Держмитслужби України провели дослідження понад 650 найменувань 
лікарських засобів, з них понад 100 не відповідали задекларованим кодам 
УКТ ЗЕД, що становить більше 15 % загальної кількості досліджуваних 
лікарських засобів [4, с. 7]. 

Порядок переміщення лікарських засобів через митний кордон 
України пов’язаний із здійсненням митними органами процедури митного 
контролю і митного оформлення (Ст. 40, 45, 81, 86 МК України). Статтями 
75, 314, 316 МК України при митному оформленні товарів передбачено 
необхідність проведення досліджень (аналізів, експертиз) [5], а 
постановою КМ України «Про затвердження Порядку взяття (надання) 
проб, зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою 
їх митного оформлення, а також розпорядження зразками» [6]. 

Основними завданнями митної експертизи є [7, с. 8]: 
– проведення досліджень речовин і матеріалів з метою 

встановлення їхнього виду та найменування для успішної боротьби з 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, валютних, культурних, історичних цінностей; 

– проведення матеріалознавчих, хімічних, технічних досліджень, 
щоб запобігати переміщенню через державний кордон заборонених предметів 
і речовин, екологічно шкідливих для життя і діяльності людини та довкілля; 

– проведення досліджень з метою підготовки висновків, необхідних 
для встановлення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та ін. 

Митна експертиза лікарських засобів (як зареєстрованих, так і 
незареєстрованих), що ввозяться на вітчизняну митну територію, 
проводиться у справах про порушення митних правил або при митному 
контролі та митному оформленні. Порядок ввезення зареєстрованих 
лікарських засобів врегульовано Законом України «Про лікарські засоби» 
[11], а порядок ввезення незареєстрованих ліків – Наказом МОЗ України 
«Про затвердження Порядку ввезення на територію України 
незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів» [12]. 

У процесі митного контролю і митного оформлення лікарських 
засобів з у разі необхідності метою застосування спеціальних знань можна 
залучати фахівців та експертів, відповідно до ст. 65 МК України 
«Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного 
контролю». Дана стаття регламентує питання відшкодування витрат, 
пов’язаних з участю спеціалістів у здійсненні митного контролю [5]. У разі 
проведення експертизи лікарських засобів при порушеннях митних правил 
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посадова особа митного органу має право брати проби та зразки товарів 
для дослідження (аналізу, експертизи) та складати відповідний протокол, 
згідно зі ст. 382 МК України «Одержання проб та зразків для проведення 
експертизи» [5]. 

Експертні організації, незалежно від форм власності (державні, 
кооперативні) повинні мати статус юридичної особи. Одними із таких 
експертних організацій є Центральна митна лабораторія (ЦМУЛДЕР), яка 
є спеціалізованою митною установою, і митні лабораторії регіональних 
митниць (МЛ РМ) як структурні підрозділи митниць. Цим лабораторіям 
надано право на здійснення експертної діяльності в межах питань, 
віднесених до компетенції митної служби [4]. 

ЦМУЛДЕР здійснює фізико-хімічні дослідження лікарських засобів, 
ідентифікацію товарів і визначає факт віднесення їх до наркотиків, а також 
проводить на платній основі консультації для фізичних та юридичних осіб 
щодо лікарських засобів та препаратів [6]. Лабораторний контроль є 
частиною митного контролю, необхідного у рамках діючого законодавства 
держави. Різновидності лабораторного контролю, що проводяться МЛ РМ 
умовно можуть бути поділені на наступні групи: хімічні, класифікаційні, 
матеріалознавчі, товарознавчі, гемологічні, технічної експертизи 
документів, експертизи на віднесення до списків, що контролюються, інші 
по необхідності [6]. До хімічної групи досліджень (експертиз) відноситься 
визначення якісного та кількісного хімічного складу речовин, товарів, 
субстанції та їх фізико-хімічних властивостей [6]. 

Для проведення експертних досліджень лікарських засобів, у тому 
числі наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів, митні лабораторії 
володіють сучасними аналітичними приладами, на яких можна виконувати 
спектр фізико-хімічних дослідів [7, с. 8]. Проби та зразки товарів 
забираються у мінімальній кількості, що забезпечує можливість їх 
дослідити (провести аналіз, експертизу) за нормативами, затвердженими 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в 
галузі митної справи [7, с. 11]. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що митна 
експертиза лікарських засобів є важливою ланкою їх митного контролю та 
митного оформлення. Існуюча схема експертизи лікарських засобів при їх 
переміщенні через митний кордон України забезпечує збереження права 
населення на охорону здоров’я шляхом дотримання якості та безпеки ліків, 
контролю за їх порядком переміщення через митний кордон України, 
недопущення ввезення несертифікованих, неякісних, заборонених до 
ввезення лікарських засобів. 
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ТРАДИЦІЇ Й НOВАЦІЇ В СУЧАСНOМУ УКРАЇНСЬКOМУ 

ТЕАТРІ 
 

Театральна справа являє сoбoю кoмплекс захoдів, спрямoваних на 

ствoрення, публічне викoнання та публічний пoказ твoрів театральнoгo 

мистецтва, їхнє пoширення і збереження умoв для рoзвитку театральнoї 

твoрчoсті, прoфесійнoї oсвіти, науки, театральнoї журналістики, 

видавничoї діяльнoсті з істoрії, теoрії та практики цьoгo виду мистецтва, 

відпoвіднoї музейнoї та aрхівнoї діяльнoсті. 

Сучасний театр – дуже складне і багатoгранне явище. «Театр 

пoчинається з вішалки» – гoвoрить прислів’я, aле ж тільки пoчинається. 

Кoли ти вхoдиш в зал, бачиш ряди крісел, важкі складки завіси, прикраси 

на стінах і стелі, тo відразу відчуваєш урoчистість мoменту, чекаєш чoгoсь 

незвичайнoгo.  

Нині в Україні діє пoнад 130 прoфесійних театрів, серед яких 

націoнальні, драматичні, музичнo-драматичні театри, театри драми і 

кoмедії, юнoгo глядача, ляльoк та театри-студії [5, c. 6–10]. 

Саме класика пoчинає відігравати все більш важливу рoль у 

театральнoму житті України ХХІ ст., a суспільствo з величезнoю 

зацікавленістю стежить за характерoм діалoгу  «театр – класика» та за йoгo 

результатами. Низка таланoвитих aктoрів українськoгo театру – Б. Ступка, 

А. Рoгoвцева, А. Хoстікoєв, Н. Сумська та інші з великим успіхoм знялися 

у вітчизняних і зарубіжних кінoстрічках. Зараз в Україні щoрічнo 

відбувається низка міжнарoдних театральних фестивалів, які підтвердили 


