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Попередження злочинів у митній сфері 

 
У статті досліджено актуальні проблеми науково обґрунтованих підходів щодо попередження 

та виявлення митних злочинів у зовнішньоекономічній сфері. Запропоновано конкретні заходи щодо їх 

попередження та недопущення розповсюдження на території держави та поза митним кордоном. 

Висвітлено основні недоліки щодо врегулювання даного питання та шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: злочини, митна сфера, зовнішня торгівля, митна справа, зовнішньоекономічна 

діяльність. 

 

В статье исследована актуальная проблематика научно обоснованных подходов относительно 

предупреждения и выявления таможенных преступлений во внешнеэкономической сфере. Предложены 

конкретные меры относительно их предупреждения и неприпустимости распространения на 

территории государства та вне таможенного контроля. Раскрыто основные недостатки 

относительно урегулирования этого вопроса и пути их разрешения. 

Ключевые слова: преступления, таможенная сфера, внешняя торговля, таможенное дело, 

внешнеэкономическая деятельность. 

 

N.Z. Rohatynska  Prevention of Customs Offences 

The article explores the current issues of scientifically based approaches to the prevention and detection 

of customs crimes in the foreign economic sphere. Specific measures have been proposed to prevent them and to 

prevent them from spreading outside customs control in the territory of the State. The main shortcomings 

regarding the settlement of this issue and the way to resolve them have been revealed. 

The criminalization of relations in the field of foreign trade was facilitated by the slow response of the 

State by organizational and legal methods to the activities of external economic actors and the absence of 

transparent, economically sound, established rules of foreign trade and customs regulation. 

Despite the widespread and ever-increasing dynamics of criminal offences in the field of customs, the 

current state of legal science cannot yet offer effective methods of countering them, because there is no consensus 

on which offences are covered by the concept of "criminal offences in the field of customs" there are no 

boundaries of the object of influence. The Criminal Code of Ukraine provides, in addition to smuggling, for other 

offences that can be classified as criminal offences in the field of customs, the association of which will allow to 

provide a separate forensic characteristic under them, in turn will significantly facilitate the fight against them. 

Thus, in Ukraine, where more than 60% of gross domestic product is located in the shadow sector, where 

there is an unbalanced single-sided system of regulation and control, it performs mainly fiscal functions and is 

deprived of the possibility of full financial control of foreign economic entities there are all necessary 

prerequisites for the implementation of customs crimes.  

Thus, prevention is not only the main task of law enforcement agencies, but also a whole system, a set of 

measures to influence crime. Such measures include activities of various directions: economic, political, 
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ideological, organizational, technical, legal, psychological, cultural and educational and others. Such activities 

require not only a large amount of material costs, but also adequate provision of human resources. 

Keywords: crimes, customs, foreign trade, customs, foreign economic activity. 

 

Постановка проблеми. Актуальність 

пошуку науково обґрунтованих підходів щодо 

попередження та виявлення митних злочинів у 

зовнішньоекономічній сфері посилюється через 

активну участь України в глобалізаційних 

процесах, її прагнення інтегруватися в світовий 

економічний простір. Адже сьогодні, на жаль, в 

бюджет країни за найскромнішими 

підрахунками не доходить від 30 до 50% митних 

платежів і податків, а «...за окремими видами 

імпортних товарів, що реалізуються на ринку 

України, близько 40-60% - це товари тіньового 

сектора економіки. При цьому в високо 

розвинутих європейських країнах ця цифра 

коливається в межах від 7 до 15% [1]. 

Аналіз основних досліджень і 

публікацій. У науковій та спеціальній літературі 

як правової, так і економічної спрямованості 

питань виявлення митних злочинів і 

відповідальності за них приділяється значна 

увага. Найбільш відомими є праці В. Мисика, І. 

Миценко, К. Сандровського, А. Гребельника, П. 

Пашко, П. Пісного, В. Науменко, В. Російського, 

В. Козика і Л. Панкової, В. Ларичева і Н. 

Гільмутдінова і ін. Ці автори в своїх працях 

розглядають окремі сторони проблеми 

здійснення і виявлення митних злочинів. Однак в 

їх роботах ключові напрями вдосконалення 

державних механізмів щодо припинення такої 

діяльності та її наслідки для економічного стану 

держави відображені недостатньо [2, с. 339]. 

Невирішені раніше проблеми 

стосуються відсутності єдиного підходу 

представників кримінально-правової науки щодо 

питання попередження злочинів у митній сфері 

та виробленні єдиних заходів відносно такої 

правової категорії. 

Метою дослідження є дослідити основі 

проблеми у сфері попередження злочинів у 

митній сфері та запропонувати шляхи їх 

вирішення. 

Виклад основного матеріалу. 

Криміналізації відносин у галузі зовнішньої 

торгівлі сприяло уповільнене реагування 

держави організаційно-правовими методами на 

діяльність суб’єктів ЗЕД та відсутність прозорих, 

економічно обґрунтованих, сталих правил 

зовнішньої торгівлі і митного регулювання.  

Сьогодні порушення митних правил є 

невід’ємною частиною економічної злочинності, 

яка тісно пов’язана з функціонуванням 

«тіньової» економіки, розкраданнями, 

відхиленнями від сплати митних платежів і 

податків, посадовими злочинами, корупцією. 

При цьому слід зазначити, що ускладнення 

фінансових схем з метою здійснення незаконних 

митних операцій привело до переважання 

групових форм даного злочину, що згідно із 

Кримінальним кодексом карається суворіше. 

На наш погляд, серед основних причин, 

що сприяють здійсненню митних злочинів, є: 

• недосконала організація системи 

правового, економічного та фінансового 

контролю діяльності підприємств суб’єктів ЗЕД 

(як правило, контролюється безпосередньо 

зовнішньоекономічна операція, і не 

досліджуються ні операції, що передували їй, ні 

операції вчинені після митного оформлення); 

• недосконале законодавство, яке 

регулює ЗЕД, наявність великої кількості 

нормативних документів і поправок до них, які 

нерідко не узгоджені між собою і санкціонують 

наявність різних пільг по ліцензуванню і 

квотуванню, дозволяють при здійсненні 

однотипних операцій по різному їх 

класифікувати і застосовувати різні ставки 

митних платежів; 

• неоднозначне і недосконале 

податкове законодавство, завищені ставки 

митних платежів та непрямих податків, які 

провокують учасників ЗЕД до пошуку шляхів 

ухилення від їх сплати з метою забезпечення 

прибутковості свого бізнесу; 

• недосконале правове 

законодавство і не готовність судових органів 

кваліфіковано розглядати справи з митних і 

податкових злочинів і спорів, що не дозволяє 

чітко класифікувати митні злочини і залучати до 

належної відповідальності винних осіб; 

• високий рівень корумпованості на 

всіх гілках законодавчої і виконавчої влади, що 

спонукає до формального підходу при здійсненні 
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митного контролю безпосередніми його 

виконавцями; 

• багатовідомча структура 

регулювання і контролю ЗЕД і відсутність 

єдиного методологічного підходу і 

інформаційного простору щодо здійснення 

економічного, фінансового і правового 

контролю; 

• низький рівень фінансування 

митних органів (якщо в країнах з розвиненою 

економікою на утримання митних органів 

витрачається від 1,5 до 2,5% бюджету і в Україні 

від 0,3 до 0,5%), що не дозволяє розвивати 

матеріально-технічну базу митниць і 

покращувати якість митного контролю; 

• низький рівень матеріальної і 

соціальної захищеності посадових осіб митних 

органів призводить до розвитку хабарництва і 

зловживання службовим становищем 

посадовими особами митниць і митних постів; 

• низький рівень оцінки 

інтелектуальної праці в країні призвів до 

переходу високоосвічених і кваліфікованих 

фахівців на роботу в комерційні структури, що 

дозволило їм розробляти складні фінансові 

схеми, використовувати передові технології і 

досягнення науки і техніки для обходу митних 

платежів або їх мінімізації; 

• відсутність достатньої кількості 

висококваліфікованих кадрів, які можуть 

здійснювати не тільки технічні процедури 

митного оформлення та контролю, а й проводити 

документальні перевірки із застосуванням 

методів аудиту і використовувати аналітичні 

процедури для визначення і оцінки реальних 

ризиків підтвердження достовірності 

задекларованих даних; 

• несумісність можливих 

економічних і матеріальних вигод отриманих від 

здійснення митного злочину з 

заходомадміністративної та кримінальної 

відповідальності за них [3]. 

Таким чином, в Україні, де більше 60% 

внутрішнього валового продукту знаходиться в 

тіньовому секторі, де діє незбалансована 

однобока система митного регулювання та 

контролю, яка здійснює переважно фіскальні 

функції і позбавлена можливості проведення 

повноцінного фінансового контролю суб’єктів 

ЗЕД є всі необхідні передумови для здійснення 

митних злочинів [4]. 

Тому, на сьогодні потребують 

нагального розв’язання проблеми подальшого 

спрощення митних формальностей, 

автоматизації та ефективного оброблення даних 

про товари у митних деклараціях і податковій 

звітності, що дасть можливість запровадити 

ефективну систему контролю за рухом товарів у 

всьому ланцюзі поставок (від митного 

оформлення до реалізації кінцевому споживачу і 

навпаки) без посилення адміністративного 

навантаженняна платників податків; боротьби із 

«сірим» та контрабандним імпортом товарів та їх 

подальшою реалізацією на внутрішньому ринку, 

що створить для бізнесу однакові умови, а також 

боротьби з переміщенням через митний кордон 

України заборонених товарів (зброї, наркотиків 

тощо). 

Крім того, через відсутність належної 

координації роботи між податковими та митними 

органами державної фіскальної служби, а також 

їх взаємодії з іншими органами державної влади 

ефективність контролю у сфері державної митної 

справи зменшується. Слід зазначити, що 

протягом 2014–2016 років Рахунковою палатою 

було проведено 8 контрольних заходів, під час 

яких вивчались окремі напрями діяльності 

контролюючих органів у сфері державної митної 

справи, зокрема щодо стану справляння податків 

на міжнародну торгівлю (в цілому по Україні); 

сплати мита з імпортованих на митну територію 

України товарів (по Донецькій, Луганській, 

Дніпропетровській та Запорізькій областях); 

контролю за повнотою нарахування і 

своєчасністю сплати до державного бюджету 

ПДВ та акцизного податку з товарів, ввезених на 

митну територію України (по Дніпропетровській 

та Запорізькій областях); контролю за повнотою 

нарахування та своєчасністю сплати митних 

платежів (по Одеській, Миколаївській, 

Херсонській, Житомирській, Чернівецькій, 

Кіровоградській та Хмельницькій областях); 

контролю за дотриманням суб’єктами 

господарювання, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, законодавства 

України з питань державної митної справи (по 

Дніпропетровській та Запорізькій областях). 

Незважаючи на значне поширення та 

постійно зростаючу динаміку кримінальних 

правопорушень у сфері митної справи, сучасний 

стан правової науки ще не може запропонувати 

ефективних методів протидії їм, бо немає єдиної 
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думки відносно того, які саме правопорушення 

охоплюються поняттям «кримінальні 

правопорушення у сфері митної справи» тобто не 

визначені межі об’єкту впливу. Кримінальним 

кодексом України передбачені, окрім 

контрабанди, інші склади злочинів, які можна 

зарахувати до категорії кримінальних 

правопорушень у сфері митної справи, 

об’єднання у самостійну групу яких дасть змогу 

надати щодо них окрему криміналістичну 

характеристику, що у свою чергу значно 

полегшить боротьбу з ними. 

Для того, щоб визначити, що являє 

собою та які ж саме кримінальні 

правопорушення охоплює поняття «кримінальні 

правопорушення у сфері митної справи» 

необхідно визначити, що саме розуміється під 

митною справою. 

Відповідно до ст. 7 Митного кодексу 

України встановлені порядок і умови 

переміщення товарів через митний кордон 

України, їх митний контроль та митне 

оформлення, застосування механізмів тарифного 

і нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, справляння 

митних платежів, ведення митної статистики, 

обмін митною інформацією, ведення УКТ ЗЕД, 

здійснення державного контролю нехарчової 

продукції при її ввезенні на митну територію 

України, запобігання та протидія контрабанді, 

боротьба з порушеннями митних правил, 

організація і забезпечення діяльності органів 

доходів і зборів та інші заходи, спрямовані на 

реалізацію державної політики у сфері державної 

митної справи, становлять державну митну 

справу [5, с. 10]. 

Враховуючи різноманітні позиції 

науковців, можна виділити два підходи до 

поняття митної справи: вузький та широкий. За 

вузького підходу, представником якого є К.К. 

Сандровський, митна справа визначається як 

сукупність різноманітних засобів проведення в 

життя митної політики держави, які 

забезпечують економічну охорону кордонів 

держави [6, с. 3]. Дійсно, сучасні тенденції 

розвитку світових економічних процесів, 

іноземного митного законодавства та митного 

законодавства України обумовлюють у значній 

мірі митну політику, а як наслідок і митну справу 

саме економічними чинниками та впливами. Але, 

як зазначають дослідники митного регулювання 

України С.В. Ківалов та Є.В. Додін, зведення 

функцій митної служби лише до захисту 

економічного кордону є необґрунтованим та 

однобоким [7, с. 13]. Є.В. Додін вказує, що митна 

справа як особливий вид державної діяльності 

має своєю метою захист національної безпеки в 

цілому, до якої відноситься не лише економічна, 

а й соціальна, інформаційна безпека тощо [8, с. 

7]. І це є широкий підхід до розуміння митної 

справи. 

За вузького підходу до визначення 

митної справи сформувалася думка, що 

кримінальні правопорушення у цій сфері не 

становлять собою окрему специфічну групу 

діянь, а їх сукупність можна віднести до такої 

групи як злочини у сфері господарської 

діяльності, які визначені Розділом VII «Злочини 

у сфері господарської діяльності» КК України. 

Так, О.О. Дудоров у своїй класифікації злочинів 

у сфері господарської діяльності, відносить до 

злочинів проти порядку переміщення предметів 

через митний кордон України взагалі лише один 

– контрабанду [9, с. 536]. Хоча запобігання та 

протидія контрабанді є одним із найважливіших 

напрямків діяльності митних органів, але далеко 

не єдиним, і тому зводити кримінальні 

правопорушення у митній сфері до однієї лише 

контрабанди є необґрунтованим. Тому необхідно 

змінити існуюче уявлення щодо непорушності 

критеріїв побудови особливої частини КК 

України (залежно від об’єкту злочинного 

посягання). 

Одним із напрямків протидії 

злочинності є її попередження (запобігання). 

Попередження злочинності дозволяє 

забезпечити спокій у суспільстві, безпеку та 

стабільність суспільства в цілому, дотримання 

прав та свобод громадян в усіх сферах 

життєдіяльності. Кримінологічне попередження 

представляє собою багаторівневу систему 

державних, суспільних та інших заходів, що 

спрямовані на усунення причин та умов 

злочинності, різних негативних факторів, що 

продукують такі причини та умови, а також 

обмеження можливостей вчинення нових 

злочинів.  

Таким чином, попередження є не лише 

основним завданням правоохоронних органів, а й 

цілою системою, комплексом заходів впливу на 

злочинність. До таких заходів можна віднести 

заходи різного спрямування: економічні, 
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політичні, ідеологічні, організаційні, технічні, 

правові, психологічні, культурно-виховні та 

інші. Така діяльність потребує не лише великої 

кількості витрат матеріального характеру, а й 

відповідного забезпечення людськими 

ресурсами. 

Якщо говорити про попередження 

злочинів у сфері митної діяльності, то, зважаючи 

на те, що вона безпосередньо пов’язана із 

забезпеченням нормальної діяльності 

економічної сфери, у т.ч. зовнішньоекономічної 

сфери діяльності суспільства, його 

промисловості та сфери торгівлі, надання послуг, 

тощо, – то вона є однією із складових сфери 

економіки в цілому. На думку Л.І. Абалкіна для 

ефективної протидії злочинності в сучасному 

суспільстві необхідна якісно нова модель 

розвитку суспільства [10, с. 3]. 

Але, попередити злочин не можна лише 

на рівні суспільства. Зважаючи на те, що злочин 

– це акт індивідуальної поведінки конкретної 

особи, то попередження злочинності повинно 

засновуватися і на здійсненні певного 

позитивного впливу на особу, як члена 

суспільства та учасника суспільних відносин. 

Таким чином, загальносоціальне 

(загальнодержавне) запобігання повинно бути 

спрямоване і на кожну окрему особу, на 

регулювання взаємовідносин особи та держави в 

особі її правоохоронних та державних органів, 

котрі здійснюють запобігання злочинності. 

Якщо говорити про запобігання злочинів 

в одному із секторів економіки – а саме у сфері 

митної діяльності, то воно повинно максимально 

повно й чітко регулювати відносини особи та 

держави (в особі відповідних органів). Митна 

політика держави повинна бути спрямована на 

досягнення такого балансу між інтересами 

держави та особи, щоб не обмежувати їх права та 

інтереси. Держава повинна забезпечити такий 

баланс сил та заходів державного примусу 

відносно порушників, щоб не виключити у 

подальшому здійснення і правомірної діяльності, 

не «відбити» бажання у інших фізичних та 

юридичних осіб приймати участь у здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності, та 

підтримувати таким чином розвиток 

економічних відносин в країні. 

Створення відповідних пріоритетів у 

цьому напрямку повинно зменшити або взагалі 

усунути цілий ряд причин, що сприяли вчиненню 

злочинів у митній сфері. Одним із таких 

напрямів, на наш погляд, повинна стати охорона 

у сфері економічних та фінансових відносин 

інтересів держави. І це – головний напрям 

діяльності держави та митних органів. 

Висновки. Отже, ми вважаємо, що 

зменшення злочинів у митній сфері можливо 

досягти шляхом здійснення виваженої та 

продуманої на кроки вперед митної політики. Як 

важливий елемент зовнішньої та внутрішньої 

господарської та в цілому й економічної 

діяльності, митна політика залежить від 

здатності вітчизняного законодавця приймати 

такі правові акти, що максимально 

відповідатимуть вимогам сьогодення, 

тенденціям розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язків України з іншими державами та 

забезпечить пошук балансу між інтересами 

держави і кожної окремої особи. 
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