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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ

Контрабанда – одне з найнебезпечніших 
злочинних явищ у сфері суспільного життя. 
Це проблема, яка не оминає жодної із країн 
світу, а останнім часом завдяки процесам сві-
тової інтеграції стала проблемою без кордонів.

Наукове опрацювання проблематики пра-
вових та організаційних засобів протидії кон-
трабанді та порушенням митних правил уже 
протягом тривалого часу залишається акту-
альним, а боротьба з цим негативним явищем 
є одним із пріоритетних завдань для Укра-
їни. Це пов’язане з тим, що за роки незалеж-
ності наша держава неодноразово була об’єк-
том експансії міжнародних злочинних груп, 
діяльність яких сконцентрована на вчиненні 
контрабанди та порушень митних правил. 
Крім того, така діяльність негативно впливає 
на суспільну безпеку у разі незаконного пере-
везення наркотичних засобів, психотропних 
речовин, зброї та боєприпасів, а також викли-
кає загрозу для захисту культурних цінностей 
та надбань країни.

Контрабанду як кримінально каране 
діяння досліджували у своїх наукових працях 
вітчизняні та зарубіжні учені: В.І. Волошин, 
В.О. Юрченко,  В.О. Допілко, Р.В. Явдощук, 
І.П. Кекіш, І.В. Пліш, О.П. Дячкін, М.М. Лит-
вин та ін. Проте потребує особливої уваги 
вирішення проблем підвищення ефектив- 
ності протидії контрабанді шляхом удоскона-
лення кримінально-правових і кримінологіч-

них заходів. Важливість проведення розробки 
теоретичних та прикладних досліджень у цих 
галузях відповідає сьогоденню і потребам 
правозастосовної практики.

Контрабанда завжди сприймалась сус-
пільством як явище протиправне і суспільно 
небезпечне, що несе загрозу для економічних 
інтересів країни, громадської безпеки, норм 
моралі, безпеки життя, здоров’я населення 
та національної безпеки держави загалом 
[1, с. 58].

В.О. Юрченко вважає, що «суспільна небез-
пека контрабанди полягає в тому, що у разі 
протиправного переміщення через митний 
кордон України товарів та предметів порушу-
ється порядок державного регулювання зов-
нішньоекономічної діяльності, який включає 
у себе загальний, а щодо окремої групи това-
рів та предметів – спеціальний порядок пере-
міщення їх через кордон» [2, с. 210].

Натепер найбільш типовими контрабанд-
ними схемами та механізмами, що застосо-
вуються на митницях, продовжують зали-
шатися переміщення товарів за допомогою 
різного виду транспорту без належного 
оформлення, митних платежів, фіксації 
в обліках відповідних служб та зниження 
митної вартості та кількості задекларованих 
товарів шляхом підміни або підробки товар-
но-супровідних документів, маніпуляції 
з кодуванням товарів [3, с. 91].
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Отже, контрабанда завдає прямих еко-
номічних збитків державі, пов’язаних із 
несплатою мита, інших податків (платежів) 
як під час переміщення через митний кордон 
України, так і у зв’язку з реалізацією контра-
бандних товарів на території України чи за 
її межами. Крім того, контрабанда заподіює 
шкоду встановленому порядку управління, 
посягає на національну культурну спадщину 
українського народу, може зашкодити відно-
синам України з іншими державами [4, с. 50].

Визначення поняття « контрабанда» 
дається в різних джерелах і для різних цілей 
неоднаково. О.П. Дячкін зазначає, що «воно 
має мінливий характер і залежить від соці-
ально-політичних, економічних, часових, а 
також інших чинників. Основними  (в широ-
кому розумінні) є такі визначення контра-
банди: 1) незаконне, таємне перевезення або 
перенесення через державний кордон товарів, 
коштовностей тощо, заборонених або обкла-
дених митом; 2) товари, коштовності тощо, 
які незаконно, таємно перевозять або перено-
сять через кордон. Тобто у першому понятті 
контрабанда розуміється як протиправне 
діяння, а у другому – як її предмет. Але оби-
два вони взаємопов’язані й не можуть існу-
вати окремо» [5, с. 281].

В умовах сьогодення контрабанда в Укра-
їні набула поширенння та якісно нового 
характеру: відповідно до даних Єдиного дер-
жавного реєстру судових рішень за січень–
грудень 2020 судами різної юрисдикції у про-
вадженнях по контрабанді прийнято близько 
3475 рішень, а за 2019 рік – 2725 рішень, 
що знайшли своє відображення у вироках, 
постановах, ухвалах тощо [6]. Дані свідчать, 
що останнім часом збільшилася кількість 
спроб вивезення з України через її митний 
кордон кольорових металів і стратегічно 
важливої сировини. До нашої держави неза-
конно ввозяться переважно іноземна валюта, 
викрадені автомобілі, зброя, наркотичні 
засоби, що впливає на зростання загаль-
нокримінальної злочинності. Непоодинокі 
випадки, коли на територію України ввозять 

товари та продукти харчування сумнівної 
якості, що дестабілізує економічне зростання 
держави та шкодить здоров’ю населення. 
Важливим завданням для митних органів 
України є також вистежування незаконного 
експорту технологій із виробництва ядерної, 
хімічної, бактеріологічної та інших видів 
зброї, особливо коли йдеться про держави, 
що підтримують міжнародний тероризм, 
так само як і попередження переказу через 
офшорні банки грошей, здобутих від продажу 
наркотиків для іноземних наркодилерів [7].

Згідно з отриманими даними, останнім 
часом Білорусь, РФ (крім аномалії 2018), 
Польща та Угорщина демонструють зроста-
ючі тренди вартісних розривів, а загальний 
їх розмір по всіх країнах-сусідах України 
сягав у 2019 році  майже 6 млрд дол. США, а 
у 2020 році – 5,5 млрд дол. США. Зауважимо, 
що статистичні розбіжності певною мірою 
можуть базуватися на різних підходах та 
методологіях, але коли вони сягають 40–60%, 
то є всі підстави вважати їх ознаками систем-
ної контрабанди [8, с. 18].

За перше півріччя 2019 року, за статисти-
кою СБУ, було викрито лише 37 кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 201 Кримі-
нального кодексу України, та 4 кримінальні 
правопорушення, передбачені ст. 333 Кримі-
нального кодексу України, за вчинення яких 
особам повідомлено про підозру або вилу-
чено предмети правопорушень; 27 осіб було 
засуджено; вилучено предметів контрабанди 
та порушень митних правил на суму понад 
18,6 млн грн; предмети контрабанди та пору-
шення митних правил вилучені за рішенням 
суду на суму 536 тис. грн [9].

Дестабілізуючий вплив розвитку контра-
бандної діяльності на прикордонних терито-
ріях України створює такі загрози для еконо-
мічної безпеки держави:

– знижує обсяги фінансових надходжень 
до Державного бюджету;

– посилює рівень криміналізації економіч-
них відносин і перешкоджає процесам їх лібе-
ралізації;
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– стимулює розвиток корумпованих від-
носин як серед суб’єктів підприємницької 
діяльності, так і представників органів дер-
жавної влади;

– негативно впливає на динаміку та струк-
туру ВВП та формує передумови для недо-
отримання доданої вартості;

– активізує розвиток недобросовісної кон-
куренції;

– деформує справедливий розподіл суспіль-
них благ між різними соціальними верствами 
населення;

– унеможливлює контроль за рівнем якості 
та процесом потрапляння контрабандної про-
дукції і товарів до кінцевих споживачів, що під-
вищує ризики для життя і здоров’я останніх;

– стимулює розвиток тіньової економіки та 
формування непрозорих економічних схем;

– ускладнює процеси ефективного регулю-
вання зовнішньоторговельних міждержавних 
відносин;

– стимулює формування демпінгових цін 
на контрабандну продукцію і товари;

– створює умови для можливості потра-
пляння на територію держави нелегальної про-
дукції (зброї, наркотиків тощо) [1, с. 59–60].

Будь-яка влада, що переймається захистом 
інтересів держави і суспільства, змушена при-
діляти значну увагу питанням протидії кон-
трабанді, у тому числі й шляхом її правової 
заборони та встановлення відповідальності 
за її порушення, а також створення належних 
правових механізмів сприяння легальному 
переміщенню через її митний кордон товарів, 
валюти, цінностей, іншого майна та предме-
тів, щодо яких встановлюються особливі пра-
вила переміщення [5, с. 281].

М.М. Литвин акцентує увагу на тому, що 
«боротьба з контрабандою є стратегічним прі-
оритетом у контексті досягнення належного 
рівня прикордонної безпеки держави» [10].

В.І. Волошин зазначає, що «ефективна 
протидія розвитку контрабандної діяльності 
на прикордонних територіях у контексті зміц-
нення економічної безпеки держави передба-
чає реалізацію таких організаційно-економіч-
них заходів, як:

– облаштування державного кордону Укра-
їни сучасним обладнанням для захисту від 
незаконного перетину на всій лінії його протяж-
ності, оснащення пунктів спостереження засо-
бами моніторингу, зв’язку, сигналізації тощо;

– раціоналізація процесу митного оформ-
лення транспортних вантажів шляхом змен-
шення кількості бюрократичних процедур, 
скорочення часу на їх проведення на засадах 
автоматизації, використання спеціалізованих 
пристроїв, обладнання та програмного забез-
печення, мінімізації контактів між працівни-
ками митниці та безпосередніми перевізни-
ками вантажів;

– оптимізація переліку найменувань про-
дукції, товарів, матеріальних цінностей та 
інших вантажів, на які поширюються ставки 
митних зборів (з подальшою можливістю їх 
зниження або ж скасування), відповідно до 
положень зовнішньоторговельних міждер-
жавних угод, балансів виробництва та спожи-
вання продукції на внутрішньому ринку, інте-
ресів вітчизняних експортерів та імпортерів;

– декриміналізація окремих аспектів кон-
трабанди шляхом легалізації деяких видів 
діяльності, що мають низький рівень сус-
пільної небезпеки, формування механізмів 
і стимулів для детінізації контрабандних 
потоків, використання інструментів митної 
амністії, створення суб’єктами господарю-
вання прозорих схем ведення зовнішньотор-
говельної діяльності;

– розбудова мережі пунктів пропуску через 
державний кордон і митних постів на прикор-
донних територіях України, вдосконалення їх 
технічного оснащення сучасними засобами 
оформлення митних документів, фото- та 
відеоспостереження, обробки та системати-
зації інформації, сканування вантажів і тран-
спортних засобів тощо;

– покращення кадрового складу Держав-
ної прикордонної служби України, Державної 
податкової служби України та правоохорон-
них органів шляхом перегляду наявних підхо-
дів до підбору працівників з обов’язковим про-
ходженням перевірки їх на детекторі брехні, 
орієнтації поряд з професійними здібностями, 
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досвідом і знаннями на наявність у них висо-
ких моральних та етичних якостей, викори-
стання інструментів ефективного розвитку, 
навчання та кар’єрного зростання кадрів, фор-
мування механізмів їх взаємного контролю, 
забезпечення прозорості діяльності цих служб 
і їх підзвітності громадським організаціям;

– стимулювання процесів соціально-еко-
номічного розвитку прикордонних територій 
України на засадах розбудови фінансової, 
ринкової, дорожньо-транспортної та інших 
видів інфраструктури, створення в їх межах 
технологічних бізнес-парків, венчурних та 
інноваційних фондів, бюджетної децентралі-
зації та зниження рівня інерційності управ-
ління регіональним розвитком;

– провадження цілеспрямованої послі-
довної інформаційної політики запобігання 
розвитку контрабандної діяльності, що має 
на меті популяризацію легального ведення 
бізнесу, роз’яснення серед населення антисо-
ціального характеру контрабанди та невідво-
ротності настання відповідальності за її вчи-
нення» [1, с. 61–62].

На нашу думку, ця загроза посилюється 
політикою транснаціональних корпорацій та 
злочинних організацій, спрямованою на вико-
ристання злочинних схем у зовнішньоеконо-
мічній діяльності, через що більшість фінансо-
вих потоків є неоподатковуваними, а тіньовий 
сектор економіки значно розширюється.

Однак основними факторами, що створю-
ють сприятливі умови для контрабанди, є: 
недостатня координація контролюючих та пра-
воохоронних органів України з відповідними 
органами сусідніх країн для обміну інформа-
цією щодо боротьби з переміщенням товарів 
поза митним контролем або з приховуванням 
від митного контролю. Як правило, причиною 
цього є допомога посадовими особами юри-
дичним або фізичним особам у переміщенні 
через митний кордон України цього виду про-
дукції (корупційний складник); відсутність 
єдиної бази митних органів України з мит-
ними органами іноземних держав; наявність 
суттєвої різниці між цінами на певні групи 

товарів на світовому та внутрішньому ринках; 
недосконале та суперечливе законодавче регу-
лювання діяльності щодо боротьби з контра-
бандою та порушенням митних правил; без-
робіття серед жителів прикордонних районів.

З цього приводу заслуговує на увагу думка 
А.Ф. Моти, який вказує, що «у сучасних умо-
вах ефективна діяльність органів охорони дер-
жавного кордону України у боротьбі з контра-
бандою можлива лише у взаємодії з іншими 
правоохоронними органами» [11, с. 375].

Слід також зазначити, що, на жаль, між-
народна співпраця та взаємодія між митними 
та правоохоронними органами на практиці є 
слабкою, оскільки інформація про боротьбу зі 
злочинністю не завжди повідомляється пра-
воохоронним органам зарубіжних країн.

На думку О.Р. Авдєєва, який вказує, що 
«натепер є необхідність створення спеціаль-
ної міжвідомчої міжнародної бази даних, 
основою побудови якої має стати інформація 
щодо: основних країн, де зосереджено виго-
товлення наркотичних засобів, психотроп-
них речовин, які є їх основними експорте-
рами; країн їх транзиту; основних фізичних 
характеристик переміщуваних предметів; 
представників злочинних угруповань та юри-
дичних осіб, що були помічені у здійсненні 
незаконного обігу цих препаратів. Доступ до 
такої бази даних має бути обмежений, проте 
цілодобовий та зрозумілий для представни-
ків митних та правоохоронних органів біль-
шості країн, тому, як видається, має містити 
зазначену інформацію, викладену різними 
мовами» [12, с. 125].

Таким чином, аналіз стану боротьби з 
контрабандою показує, що пов’язані з нею 
негативні явища тривають, набувають більш 
витончених і організаційних форм, завдають 
значної шкоди економіці України, суттєво 
змінюють криміногенну ситуацію в країні, а 
здебільшого навіть загрожують життю і здо-
ров’ю громадян. Ми вважаємо, що для успіш-
ної боротьби з таким соціально небезпечним 
явищем, як контрабанда, необхідно розро-
бляти нормативно-правові акти щодо покра-
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щення координації та співпраці між митними 
та правоохоронними органами України, а 
також оновлювати нормативно-правову базу, 

якою буде регламентовано порядок виявлення 
та попередження контрабанди та порушень 
митних правил.

Анотація
У цій статті розглядається проблематика правових та організаційних засобів протидії кон-

трабанді, проводиться дослідження контрабанди як явища протиправного й суспільно небез-
печного, що несе загрозу для економічних інтересів країни, громадської безпеки, норм моралі, 
безпеки життя, здоров’я населення, національної безпеки держави, порушує порядок дер-
жавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, завдає прямих економічних збитків 
державі, пов’язаних із несплатою мита, інших податків (платежів) як під час переміщення 
через митний кордон України, так і у зв’язку з реалізацією контрабандних товарів на терито-
рії України чи за її межами, заподіює шкоду встановленому порядку управління, посягає на 
національну культурну спадщину українського народу, може зашкодити відносинам України з 
іншими державами.

Досліджуються статистичні дані вчинення контрабанди, що свідчать про збільшення кіль-
кості її вчинення, поширення такого явища в Україні та  якісно новий характер діяння.

Висвітлюється вплив на економічну безпеку України, а також зазначаються організацій-
но-економічні заходи, яких необхідно вжити для ефективної протидії розвитку контрабандної 
діяльності на прикордонних територіях у контексті зміцнення економічної безпеки держави.

Встановлено, що головним чинником, що створює сприятливі умови для контрабанди, є 
недостатня координація правоохоронних та контролюючих органів України з відповідними 
органами суміжних з нашою країною держав щодо обміну інформацією з протидії перемі-
щенню товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Запропоновано для ефективної боротьби з контрабандою розробляти нормативно-правові 
акти щодо покращення координації та співпраці митних та правоохоронних органів України, а 
також оновлювати нормативно-правову базу, якою регламентовано порядок виявлення та попе-
редження контрабанди та порушень митних правил.

Ключові слова: контрабанда, протиправність, суспільна небезпека, переміщення товарів, 
економічна безпека, прикордонна безпека, митні органи, правоохоронні органи.

Lugina N.A., Zhuk Yu.O. Organizational and legal means of combating contraband
Summary
This article examines the issues of legal and organizational means of combating smuggling, con-

ducts research on smuggling as a phenomenon of illegal and socially dangerous, which threatens the 
economic interests of the country, public safety, morality, safety of life, public health, national secu-
rity state regulation of foreign economic activity, causes direct economic losses to the state related to 
non-payment of customs duties and other taxes (payments) both during movement across the customs 
border of Ukraine and in connection with the sale of contraband goods on the territory of Ukraine or 
abroad, causes damage to the established order of government, encroaches on the national cultural 
heritage of the Ukrainian people, may damage Ukraine’s relations with other states.

Statistical data on smuggling are studied, which indicate an increase in the number of smuggling, 
the spread of this phenomenon in Ukraine and a qualitatively new nature of the act.

The impact on the economic security of Ukraine is highlighted, as well as the organizational and 
economic measures that need to be taken to effectively combat the development of smuggling activi-
ties in border areas in the context of strengthening the economic security of the state.
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It is established that the main factors that create favourable conditions for smuggling are: insuf-
ficient coordination of law enforcement and control bodies of Ukraine with the relevant authorities 
of neighbouring countries to exchange information on combating the movement of goods outside 
customs control or concealment from customs control.

It is proposed to effectively combat smuggling to develop regulations to improve coordination 
and cooperation between customs and law enforcement agencies of Ukraine, as well as to update the 
regulatory framework governing the detection and prevention of smuggling and violations of customs 
regulations.

Key words: smuggling, illegality, public danger, movement of goods, economic security, border 
security, customs authorities, law enforcement agencies.
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