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Анотація. Статтю присвячено розгляду та аналізу за-
кордонних механізмів запобігання і протидії митним пра-
вопорушенням. Доведено, що в контексті євроінтеграції 
України існують об’єктивна необхідність і практична 
значимість урахування кращого закордонного досвіду 
боротьби з митними правопорушеннями. Запропоновано 
низку першочергових кроків у вирішенні проблеми про-
тидії порушенням митних правил в Україні.
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Постановка проблеми. Світові тенденції розвитку між-
народної торгівлі зумовлюють необхідність зміцнення еконо-
мічної безпеки держави під час забезпечення вільної торгівлі 
та правомірності зовнішньоекономічної діяльності. Основою 
забезпечення зовнішньоторговельного та митного складни-
ків економічної безпеки будь-якої держави є створення дієвої 
системи запобігання та протидії митним правопорушенням. 
Це дасть змогу отримати додаткові кошти для наповнення дер-
жавного бюджету, вивести вітчизняного товаровиробника на 
міжнародний рівень, захистити його конкурентоспроможність, 
зменшити рівень корупції в різних сферах підприємницької 
діяльності та в системі органів Державної фіскальної служби 
України (далі – ДФС) тощо.

Разом із тим слід зауважити, що поряд зі змінами в законо-
давстві України існує низка факторів, що протягом останнього 
часу стримують розвиток вітчизняної митної справи, а отже, 
пригальмовують вирішення проблеми попередження митних 
правопорушень. До таких факторів належать: відсутність про-
гресу в частині вдосконалення митної ІТ-системи; неналежна 
модернізація системи управління ризиками; недосконалість 
вітчизняних підходів до оцінки митної вартості товарів; відсут-
ність комплексних стандартів оснащення і технічного забезпе-
чення діяльності митних органів ДФС; недосконалий механізм 
координації та комунікації між різними органами виконавчої 
влади у правоохоронній, контролюючій сферах, а також у сфе-
рах сприяння міжнародній торгівлі та охорони державного 
кордону; нечіткість регламентування часу та місця виконання 
обов’язків контролюючими органами; недостатня увага між-
народному співробітництву з прикордонними митницями і 
постами для попередження незаконного переміщення товарів, 
людей, зброї, наркотичних та інших засобів міжнародними 
організованими злочинними угрупуваннями [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
профілактики адміністративних проступків, зокрема пору-
шень митних правил, знаходять своє відображення в роботах 
Є.В. Додіна [2]. Напрями і заходи запобігання та боротьби 
з митними правопорушеннями у своїх працях розглядали 

І.М. Романенко, С.О. Баранов [3; 4]. Вивчення адміністратив-
но-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил 
здійснене О.В. Константою [5], а узагальнення реалізації мит-
ними органами адміністративних повноважень у сфері запобі-
гання порушенню митних правил висвітлене А.А. Мудровим 
[6]. Дослідженню проблеми міжнародного співробітництва у 
сфері боротьби з митними правопорушеннями присвятили свої 
праці чимало науковців, а саме: І.М. Даньшин, О.М. Джужа, 
В.Н. Кудрявцев, О.Г. Кельман, В.В. Голіна, А.Ф. Зелінський, 
В.М. Дьомін, В.Є. Поляков та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Згадані вище вчені досліджували проблему запобі-
гання та протидії митним правопорушенням фрагментарно та 
з огляду на реалії минулого часу. Нині відносини у цій сфері 
дещо змінилися. З одного боку, з розвитком зовнішньоекономіч-
ної діяльності та пожвавленням зовнішньої торгівлі з’явилися 
нові способи вчинення порушень митних правил, а з іншого – у 
державах із розвинутою митною системою суттєво вдоскона-
лено засоби виявлення та фіксації предметів, що перевозять із 
порушенням митних правил, модернізуються та успішно вико-
ристовуються інформаційні технології підтримки та супрово-
дження митного контролю. Крім того, величезні можливості 
Всесвітньої інформаційної системи Інтернет відкривають нові 
горизонти у напрямі співпраці та обміну необхідною інформа-
цією між урядами багатьох держав світу, міжнародними органі-
заціями, у тому числі в митній сфері, при цьому заощаджуючи 
час та кошти.

Саме тому, на нашу думку, одночасно з глобальними про-
блемами захисту економічних інтересів держави, пов’язаних 
із незаконним переміщенням товарів і транспортних засо-
бів комерційного призначення через митний кордон України, 
глибшого дослідження та вирішення потребує проблема вдо-
сконалення системи заходів із запобігання та протидії митним 
правопорушенням. З огляду на це та в контексті євроінтеграції 
України є  об’єктивна необхідність і практична значимість ура-
хування кращого досвіду міжнародних та закордонних механіз-
мів запобігання та протидії митним правопорушенням.

Мета статті  полягає у розгляді та аналізі закордонних 
механізмів запобігання і протидії митним правопорушенням, 
окреслення першочергових кроків із протидії порушенням 
митного законодавства в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Протиправна 
діяльність у митній справі, безумовно, займає особливе місце 
в системі протиправної поведінки, загрожує не тільки націо-
нальній, але й міжнародній безпеці незалежно від того, скоєні 
ці діяння транснаціональними організованими злочинними 
угрупуваннями або однією фізичною особою, резидентом чи 
нерезидентом нашої країни тощо. 
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Митні злочини залишаються діяннями, визнаними світо-
вим суспільством як ті, що «становлять загрозу економічним, 
соціальним та фіскальним інтересам держав та законним інтер-
есам торгівлі» [7]. Митні правопорушення, пов’язані з перемі-
щенням товарів через митний кордон України з приховуванням 
від митного контролю, характеризуються високим ступенем 
організованості, технічного оснащення, регіональними і між-
народними зв’язками. 

Використання сучасних комп’ютерних технологій, інно-
ваційних засобів та способів виявлення предметів порушення 
митних правил, активізація взаємодії митних органів ДФС із 
митними органами іноземних держав у сфері надання взаєм-
ної адміністративної допомоги на підставі відповідних міжна-
родних угод, безумовно, впливають на ефективність боротьби 
з митними правопорушеннями. Водночас одним із важливих 
напрямів роботи митних органів України є запобігання та про-
тидія митним правопорушенням. Митні органи як головний 
суб’єкт профілактики повинні спиратися на знання причин 
та умов, що сприяють вчиненню порушень митних правил, 
основних тенденцій їх поширення, у повному обсязі здійсню-
вати організацію та проведення спеціальних заходів із запо-
бігання та протидії незаконному переміщенню товарів і тран-
спортних засобів комерційного призначення.

Для визначення основних напрямів щодо запобігання мит-
ним правопорушенням та розроблення дієвих механізмів із 
протидії їх учиненню доречно розглянути досвід деяких країн 
із даної проблеми.

Кожна країна в силу певних особливостей свого рівня еко-
номічного розвитку, геополітичного становища, географічного 
розташування, ідеологічної та культурної компоненти, мен-
тальності народу тощо створює свій механізм запобігання та 
протидії митним правопорушенням.

Для України є цікавим досвід Румунії – країни, економіка 
якої у недавньому минулому базувалася переважно на держав-
ній формі власності та мала планову економіку. На початку 
90-х років у країні відбувся бурхливий розвиток ринкових 
відносин. Через недосконале законодавство, корупцію, низь-
кий рівень обладнання технічними засобами митного контр-
олю, відсутність кваліфікованих кадрів митні правопорушення 
стали тотальним явищем.

Проте нині приклад Румунії свідчить, що цілеспрямована 
та кропітка робота над усіма аспектами згаданої проблеми дає 
свій позитивний результат. Боротьба з митними правопорушен-
нями в країні є багаторівневою і системною, відповідає висо-
ким стандартам Європейського Союзу, а саме належне правове 
регулювання, вдосконалені механізми та форми співробітни-
цтва у даній сфері, високий рівень взаємодії тощо.

Різними установами здійснюється аналіз діяльності митних 
органів Румунії, у тому числі у сфері запобігання та боротьби 
з митними правопорушеннями. Успішно працює моніторинг 
Митної служби Румунії (DGV), що дає підґрунтя для вдоско-
налення законодавства. Позитивним є використання даних 
Румунського національного інституту статистики для прове-
дення прогнозування та виявлення певних тенденцій у скоєнні 
правопорушень. Аналіз статистичних даних допомагає мит-
ним органам виділяти стратегічні напрями роботи, планувати 
та вправно здійснювати роботу з профілактики та запобігання 
митним правопорушенням.

Відзначимо теж надзвичайну важливість постійної міжві-
домчої співпраці. У Румунії це досягається за рахунок: обміну 
оперативними даними і інформацією, проведення спільних 

заходів, участі в спільних програмах навчання, спільного вико-
ристання програм щодо аналізу ризиків і т. д. Це дає змогу 
поліпшувати ефективність боротьби з митними правопорушен-
нями, захищати безпеку громадян.

Значний науковий та практичний інтерес становлять митна 
практика і особливості її правового регулювання у Сполуче-
них Штатах Америки. За час існування Митної служби США 
накопичено значний досвід її діяльності, у тому числі у сфері 
протидії порушенням митного законодавства.

Основним завданням Митної служби США є митний 
захист кордонів США та створення надійних умов для дотри-
мання законів під час увезення товарів до Сполучених Штатів 
і вивезення їх із країни. Крім того, митні органи наділені пов-
новаженнями стежити за дотриманням не тільки митних зако-
нів і контролювати стягнення мит. У зону їх відповідальності 
входить так само контроль над виконанням усіх федеральних 
законів на лінії кордону США. У цілому всю сферу діяльності 
Митної служби США можна розділити за такими основними 
напрямами: реалізація митного законодавства; виконання 
вимог законів про наркотичні засоби; виконання законів про 
контроль над експортом; виконання законодавства щодо 
боротьби з «відмиванням» грошей. Необхідно підкреслити, що 
основними у цій діяльності є завдання, пов’язані із дотриман-
ням саме митного законодавства. Через це Митну службу США 
можна назвати основним відомством, яке здійснює розсліду-
вання порушень митного законодавства.

Всеохоплююча комп’ютеризація митної діяльності під час 
обробки всього масиву інформації є ключовим елементом попе-
редження і виявлення митних правопорушень. Комп’ютерна 
техніка використовуються співробітниками митної служби 
США для отримання практично будь-якої інформації, у тому 
числі і про пасажирів, включаючи питання про те, чи немає 
щодо них невиконаних ордерів (чи немає заборгованості), чи не 
притягувалися вони раніше до відповідальності за порушення 
митного або іншого законодавства й про те, як вони в’їжджали 
в країну або виїжджали з неї в минулому. У комп’ютерних 
базах даних аналогічна допоміжна інформація міститься й 
щодо вантажовідправників, імпортерів та експортерів ванта-
жів. Подібна інформація використовується митними інспекто-
рами для визначення доцільності проведення додаткових огля-
дів, опитувань або вивчення документації. Зрештою, основним 
способом виявлення порушень митного законодавства є пере-
вірки документів і вантажів, що проводяться з використанням 
комп’ютерної техніки або консультаціями фахівця з імпорту. 
Поряд із цим є й інші способи викриття митних правопору-
шень: повідомлення службовців або конкурентів, відомості від 
платних інформаторів, які знайомі з незаконною діяльністю, 
або ж таємні операції, що проводяться Митною службою США 
стосовно якоїсь конкретної галузі діяльності.

До вищезазначеного слід додати, що митна система США – 
це практично стовідсоткове електронне декларування за пов-
ного електронного опису товару (для порівняння, нині в ДФС із 
застосуванням принципу «єдиного вікна» оформлюється лише 
30% митних декларацій). Саме завдяки автоматизації амери-
канську модель митної діяльності відносять до прогресивних.

Окрім американської, передовими моделями митної діяль-
ності у світі вважають сінгапурську та шведську, що працю-
ють за принципом «єдиного вікна». Так, у Сінгапурі всі взає-
модії учасників зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) 
проходять через уповноважений державний орган, і в подаль-
шому інформація спрямовується у митні органи, ветеринарну 
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та санітарну служби, податкову та банківську системи дер-
жави. Електронне декларування працює в Сінгапурі на 100%. 
У Швеції аналогічно організована система «єдиного вікна», 
де всі відомості від учасників ЗЕД консолідуються через мит-
ний орган, а потім, за необхідності, направляються в інші 
державні органи, служби ветеринарного і фітосанітарного 
контролю, податкову та банківську системи держави. У Шве-
ції вирішене питання про відправлення вантажної деклара-
ції вантажоперевізником з допомогою sms-повідомлення. 
У такий спосіб згадані країни, створюючи хороший клімат 
для учасників ЗЕД, суттєво зменшують чисельність виник-
нення у них причин для вчинення митних правопорушень, 
що, своєю чергою, веде до збільшення надходжень у бюджет, 
поліпшує роботу всіх секторів економіки [8].

На особливу увагу заслуговує досвід Агентства прикор-
донного контролю Великобританії (UK Border Agency) з вияв-
лення, попередження митних правопорушень та розроблення 
напрямів модернізації служби. Існування інституту проведення 
незалежних перевірок, що гарантує дієвість подальших модер-
нізацій служби, є одним із показників успіху в боротьбі з мит-
ними правопорушеннями. Результати перевірок викладаються 
у вигляді звітів із зазначенням висновків у вигляді рекоменда-
цій щодо подальших дій. Звіти є загальнодоступними і викла-
дені на сайті www.independent.gov.uk.

Розвідувальні дані є важливим засобом попередження і 
виявлення митних правопорушень у Великобританії. Можли-
вість застосування превентивних заходів щодо зриву планів 
осіб чи груп щодо реалізації незаконних дій є головним елемен-
том схеми в напрямі боротьби з митними правопорушеннями.

Надзвичайно результативним, як свідчить досвід Європей-
ського бюро з боротьби із шахрайством (OLAF), стало запро-
вадження електронної системи попередження та виявлення 
правопорушень. Це Бюро активно використовує електронну 
систему Fraud Notification System (FNS) для анонімних пові-
домлень про підозрілі випадки митних правопорушень. Сайт 
https://fns.olaf.europa.eu/ доступний для користувачів будь-якою 
мовою країн ЄС. Важливою особливістю FNS є те, що користу-
вацький інтерфейс дає змогу вступити в діалог зі слідчими в 
онлайн-режимі. 

Схожою за формою та завданнями, що виконує OLAF, є 
система баз даних інформації щодо потенційних імміграцій-
них або митних правопорушень Великобританії (IMS – The 
Intelligence Management System). База наповнюється з різ-
номанітних джерел, таких як громадськість, правоохоронці, 
співробітники Міністерства внутрішніх справ тощо. Довіра 
до правоохоронної системи дає змогу оперативно отримувати 
достовірну інформацію.

У питаннях боротьби з незаконним переміщенням через 
митний кордон контрафактної продукції в рамках даного дослі-
дження доцільно звернутися до прикладу Індії. У 2009 р. Митна 
служба Індії розробила спеціальну систему (базується на вико-
ристанні штрих-коду) в партнерстві з міжнародною некомер-
ційною організацією Gs1, що займається проектуванням і 
впровадженням світових стандартів для визначення контрафак-
тної продукції. Нині розробляються технології, що дають змогу 
ефективно виявляти підробки, включаючи онлайн-інструменти 
для зв’язку митних служб із власниками брендів. На прикладі 
Індії співробітники митних служб інших країн можуть вико-
ристовувати мобільні пристрої для сканування партій товарів 
і посилок. Ідея полягає у тому, щоб синхронізувати пристрій із 
безліччю баз даних, що містять деталізовані дані про товари. 

Лише відсканувавши штрих-код на товарі, митна служба може 
виявити контрафактний продукт.

Свого часу Всесвітня митна організація підписала угоду 
з організацією Gs1 для співпраці в боротьбі з торгівлею під-
робленою продукцією. Пізніше ВМО запустила проект IPM 
(Interface Public Members), у рамках якого встановлюється вза-
ємодія між митними службами і компаніями під час визначення 
достовірності партій товарів.

Митна служба Індії розробила систему Інтернет-трекінгу 
ARTS (Automatic Recordation and Targeting for IPR Protection) 
для виявлення підробленої продукції. З упровадженням цього 
інструменту компанії можуть відправляти через Інтернет свої 
скарги про порушення прав інтелектуальної власності, заванта-
жувати зображення справжніх товарів і торговельних марок [9].

Не варто недооцінювати й важливість прецизійної статис-
тичної інформації. Повертаючись до досвіду сусідньої Румунії, 
розуміємо, що в комплексному, системному, різнобічному під-
ході до вирішення проблеми протидії митним правопорушен-
ням вагоме місце займає аналіз масиву статистичних даних, 
зібраних за багаторічний період. На основі аналізу робляться 
висновки про стан цієї проблеми та визначаються прогнозовані 
тенденції скоєння митних правопорушень.

Напрацьований досвід розвинутих країн зі стабільною 
економікою свідчить про надзвичайну важливість глибокого 
та детального аналізу статистичних даних митних правопо-
рушень. Це дає змогу виявляти тенденції, динаміку, визначати 
детермінанти протиправних дій у сфері митної справи, що, 
своєю чергою, допомагає законодавчим органам удосконалю-
вати нормативно-правову базу в цій галузі.

Крім статистичної інформації, чільне місце у запобіганні 
порушенням митного законодавства займає такий елемент 
митного контролю, як ризик-менеджмент. Він дає змогу макси-
мально враховувати попередні порушення митного законодав-
ства, а також особливості зовнішньої торгівлі.

Система управління ризиками постійно оновлюється шля-
хом модернізації процедур із прийняття рішень щодо ризиків 
митної системи. Наприклад, учені США, Швеції та Німеччини 
активно займаються розробленням теорії управління митними 
ризиками, що передбачає диференціацію учасників зовніш-
ньоекономічної діяльності за ступенем дотримання чинного 
законодавства. Метою даної теорії є зниження навантаження 
на митні служби, профілактика порушень митних правил, під-
вищення надійності митного контролю.

Практика аналізу ризиків у митній справі показує, що в 
управлінні ризиками високої значущості набуває інформаційне 
забезпечення. Цей показник потребує автоматизованого під-
ходу до виконання оперативної митної роботи в реальному часі. 
Так, Митне та прикордонне відомство США (U.S. СВР) будує 
свою діяльність на використанні високотехнологічних авто-
матизованих інформаційних систем. Ці системи базуються на 
реалізації принципів управління ризиками, приміром Автома-
тизованої цільової системи (Automated Targeting System – ATS), 
що забезпечує автоматичний аналіз та оцінку ризиків поставок 
та переміщень. U.S. СВР, концентруючи увагу та акумулюючи 
свої потужності саме на гарантуванні транскордонної безпеки 
з використанням новітніх інформаційних технологій, робить 
США однією з передових країн світу у сфері впровадження 
ризик-менеджменту в практику діяльності митних органів [10].

Отже, підвищенню продуктивності виконання завдань 
митними органами, зокрема щодо захисту національних мит-
них інтересів і безпеки, має сприяти вдосконалення системи 
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запобігання та протидії митним порушенням, що спирається 
на фундаментальний принцип ризик-менеджменту, відповідає 
положенням Кіотської конвенції стосовно прийняття стратегії 
для підтримки системи управління ризиками і ґрунтується на 
системі засобів оцінки ймовірності правопорушень.

Висновки. Проблема боротьби з митними правопорушен-
нями є складною, багатоступеневою та актуальною незалежно 
від рівня економічного розвитку країни. Кожна держава у 
власний спосіб і залежно від історичних, культурних, геогра-
фічних особливостей, економічних передумов вибудовує свій 
шлях вирішення цієї проблеми. Особлива увага приділяється 
превентивним заходам протидії, оскільки це дає змогу системі 
працювати на випередження, уникаючи негативного впливу 
скоєння правопорушення. На наше переконання, використання 
кращого закордонного досвіду щодо боротьби з порушеннями 
митного законодавства в Україні може бути досить корисним. 
Для вдосконалення системи запобігання та протидії незакон-
ному переміщенню товарів і транспортних засобів через мит-
ний кордон уважаємо за необхідне використання комплексного 
підходу до розроблення заходів, які б підвищили результатив-
ність боротьби з митними правопорушеннями. Першочерго-
вими кроками у вирішенні цієї проблеми можуть стати: акти-
візація процесу автоматизації митних процедур та мінімізація 
впливу «людського фактору»; використання інформації з нових 
джерел; інтеграція митних баз даних із базами даних інших 
контролюючих органів; проведення аналізу та оцінки ризиків 
до моменту прибуття товарів у пункт пропуску на основі попе-
редньої інформації; імплементація світових практик у напрямі 
контролю митної вартості, представлених, зокрема, у Компен-
діумі митної оцінки (Customs Valuation Compendium) та Енци-
клопедії митної оцінки (Customs Valuation Encyclopedia). 
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Капитанец С.В. Предотвращение и противодей-
ствие таможенным правонарушениям: анализ зару-
бежного опыта

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и ана-
лизу зарубежных механизмов предотвращения и проти-
водействия таможенным правонарушением. Доказано, 
что в контексте евроинтеграции Украины существуют 
объективная необходимость и практическая значимость 
учета лучшего зарубежного опыта борьбы с таможен-
ными правонарушениями. Предложен ряд первооче-
редных шагов в решении проблемы противодействия 
нарушениям таможенных правил в Украине.
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Kapitanets S.V. Prevention and counteraction to 
custom offences: analysis of foreign experience

Summary. The article is devoted to the consideration 
and analysis of foreign mechanisms of prevention and 
counteraction to custom offences. It is well-proven that in 
the context of European integration of Ukraine, there are an 
objective necessity and practical meaningfulness of taking 
into account the best foreign experience of the fight against 
custom offences. The row of near-term steps in solving the 
problems of counteraction to violations of custom rules in 
Ukraine is proposed.
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