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Криміналізація зовнішньоекономічної
сфери як загроза економічній безпеці

Сьогодні Україна – активний учас-
ник міжнародних зовнішньоеконо-
мічних відносин. Вихід на міжнарод-
ний ринок відкрив широкий спектр
можливостей для ефективного та
прибуткового ведення підприємни-
цької діяльності для суб’єктів госпо-
дарювання.

Після лібералізації зовнішньоеко-
номічної діяльності права учасників
цієї сфери отримали всі без винятку
суб’єкти  підприємницької діяльності,
у тому числі і фізичні особи, міжна-
родні об’єднання, неприбуткові орга-
нізації, об’єднання фізичних і юридич-
них осіб, державні органи та органи
місцевого самоврядування.

Як слушно зазначає А. І. Перепе-
лиця, саме з цього моменту стало
можливим вирішення протиріччя,
сутність якого полягала у «невідповід-
ності між отриманими в результаті
злочинної діяльності значними фінан-
совими ресурсами, які переросли мас-
штаб внутрішнього споживання зло-
чинного середовища у його органі-
зованій частині, і можливостями їх

використання з метою отримання
прибутку» [1, с. 154].

Таким чином відбувся своєрідний
симбіоз господарської та злочинної
діяльності. Аналізуючи злочинність із
позицій системного підходу А. Ф. Зе-
лінський на основі аналізу значної
кількості практичного матеріалу до-
вів, що злочинна діяльність це систе-
ма передбачених кримінальним зако-
ном суспільно небезпечних діянь, які
перебувають у певних взаємозв’язках
як з протиправними формами пове-
дінки, так і з законослухняною пове-
дінкою [2].

Визнання України суверенною
державою, здобуття ознак повноправ-
ного суб’єкта міжнародного співтова-
риства стали своєрідним каталізато-
ром, що зумовив стрімке підвищення
активності учасників зовнішньоеко-
номічних відносин у різних сегментах
економіки. На міжнародному рівні з
боку держави відзначалося прагнення
до встановлення цивілізованого рівно-
правного діалогу, який би ґрунтувався
на послідовній державній стратегії
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щодо захисту вітчизняної економіки
від деструктивного впливу зовнішніх
економічних та кримінальних чинників.

Порушені у статті питання в Украї-
ні ще цілісно та комплексно не розроб-
лялися, хоча дослідженню проблем
протидії зовнішньоекономічній зло-
чинності приділялася досить значна
увага. Зокрема, її основні організацій-
но-тактичні аспекти досліджувались у
працях українських та російських вче-
них, як: К. В. Антонов, О. М. Бандур-
ка, А. І. Берлач, В. Т. Білоус, Б. Є. Бог-
данов, В. І. Василинчук, М. В. Гри-
горчук, О. Ф. Долженков, М. В. Кор-
нієнко, О. В. Копіца, О. Є. Користін,
А.Г.Лекарь,В.А.Лукашов,Д. І.Минюк,
Д. Й. Никифорчук, В. Л. Ортинський,
В. М. Попович, В. Д. Пчолкін, Г. К. Сі-
нілов, Л. П. Скалозуб, кримінально-
процесуальні проблеми цієї сфери
досліджували: О. М. Джужа,А. В. Іщен-
ко, Г. М. Міньковський, П. П. Ми-
хайленко, М. Є. Шумило та ін. Дослі-
дженню проблем криміналістичної
діагностики злочинів на основі еконо-
мічної інформації присвячені роботи
Е. Ю. Андроникової, С. В. Карташова,
В. А. Тимченко, О. Б. Пойзнера та 
деяких інших учених.

Проте маємо підстави вважати,
що репрезентована нами тема ще
комплексно не досліджена, а вказані
обставини зумовлюють гостроту про-
блем щодо забезпечення доказовою
базою процесу документування злочи-
нів у цій сфері.

Для реалізації першочергових зав-
дань у сфері захисту національних
інтересів держава в особі органів за-
конодавчої та виконавчої влади зму-
шена була органічно поєднувати еко-
номічні та правові методи впливу на
внутрішні та зовнішні господарські
процеси.

Водночас необхідно зазначити,
що кримінальне переслідування за
порушення фінансового законодав-
ства у сфері ЗЕД завжди вважалося
крайньою мірою та використовувалося
для забезпечення захисту зовнішньо-

економічних інтересів України. Зако-
нотворчі процеси спрямовувалися на
декриміналізацію дій учасників ЗЕД
та посилення дієвості економічних
методів впливу (встановлена майнова
відповідальність у формі матеріаль-
ного відшкодування прямих, побічних
збитків, упущеної вигоди, матеріаль-
ного відшкодування моральної шкоди,
майнових санкцій), а також декримі-
налізації окремих дій, які утворювали
склад злочину.

Іншою стороною цього нелегкого
завдання було створення ефективної
системи захисту національних еконо-
мічних інтересів України від зовніш-
ніх та внутрішніх кримінальних за-
гроз шляхом установлення з боку
компетентних державних органів діє-
вого контролю за дотриманням су-
б’єктами ЗЕД Конституції України та
чинного у цій сфері законодавства.

Мета дослідження полягає у ви-
значенні загроз зовнішньоекономіч-
ній безпеці держави та надання пропо-
зицій щодо перешкоджання процесу
криміналізації цієї сфери або мінімі-
зації негативних наслідків, які є резуль-
татом існування такого явища.

Аналізуючи тіньову складову зов-
нішньоекономічної сфери господарю-
вання, а також визначаючи масштаби
загроз кримінального характеру зов-
нішньоекономічній безпеці України
від учинення учасниками ЗЕД делікт-
них проступків, дослідникові неминуче
доведеться акцентувати увагу на особ-
ливостях провадження господарської
діяльності у цій сфері. Необхідно за-
значити, що така діяльність, набуваю-
чи транснаціонального характеру, під-
падає під вплив окремих чинників.
При цьому відбувається взаємодія
законодавства України та правових
норм тих іноземних держав, представ-
ники яких є учасниками фінансово-
господарських операцій. Серед таких
чинників ми пропонуємо виділити
найбільш загальні, а саме:

1. Укладання та виконання угод
(контрактів), які за формою реалізації
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значно різняться від господарських до-
говорів між суб’єктами підприємни-
цтва всередині країни, а також повинні
відповідати вимогам міжнародних
договорів України;

2. Вільний вибір сторонами кон-
тракту грошової одиниці для прове-
дення розрахунків, необхідність одер-
жання передбачених законодавством
дозволів (ліцензій) на здійснення окре-
мих фінансово-господарських опера-
цій, у тому числі щодо переміщення
окремих груп товарів чи послуг через
державний кордон, їх кількості (кво-
тування, ліцензійне обмеження);

3. Дотримання спеціальних законо-
давчих норм у сфері ЗЕД, пов’язаних
з обмеженням строку та встановлен-
ням форм розрахунків;

4. Особливий порядок іноземного
представництва з боку фірми-контр-
агента (наприклад вимога подання
довіреності на здійснення представ-
ницьких функцій, оформлену згідно із
законом країни, де офіційно зареєст-
ровано контору іноземного суб’єкта
господарської діяльності) та ін.

Статистичні дані та висновки не-
залежних експертів свідчать про те,
що сферу зовнішньоекономічної діяль-
ності пронизують численні схеми
тіньового капіталообороту, які супро-
воджують експортно-імпортні опера-
ції. Насамперед це – виведення валю-
ти в офшорні зони та на банківські
рахунки підставних фірм українських
резидентів за кордоном, деперсоніфі-
кація реальних власників інвестицій-
них коштів, які вкладаються в най-
більш прибуткові галузі української
економіки, а також учинення інших
протиправних дій, що створюють
реальну загрозу зовнішньоекономіч-
ній безпеці. Все це значно підриває
національну економічну безпеку Ук-
раїни, оскільки збільшення питомої
ваги іноземного капіталу в ключових
галузях економіки веде до втрати
можливості державного впливу на
формування політики в таких сферах
економічної діяльності.

Як зазначає автор «Теорії детініза-
ції економіки» В. М. Попович широ-
комасштабні прояви тіньової еконо-
міки, взаємозалежна від них системна
деформація управління фінансово-
господарськими процесами в країні
набули саморегулятивно-відтворю-
вального характеру.

До таких же висновків схиляються
автори проекту Державної програми
детінізації економіки, які зазначають,
що обсяги тіньової економіки в Ук-
раїні визначаються рівнозначними
легальній економічній діяльності, знач-
ну частину яких становить незаконно
здобутий (ми розуміємо це як легалі-
зований) капітал від здійснених екс-
портно-імпортних операцій.

Практика засвідчує, що на будь-
якому етапі зовнішньоекономічної
операції суб’єктами ЗЕД можуть бути
вчинені дії, які межують з порушення-
ми кримінального законодавства, та
містять реальні загрози національній
безпеці України. Це відбувається
внаслідок негативного впливу штучно
створеного дисбалансу під час взає-
модії фінансово-господарського та
правового механізмів, при цьому функ-
ції координатора перебирають на
себе корумповані представники пра-
воохоронних та контрольно-дозвіль-
них органів. Вони в ручному режимі,
на власний розсуд вирішують питання
щодо розміру податків, митних плате-
жів, обов’язкових зборів, кількості та
сортності товарів тощо. Злочинна діяль-
ність вказаної категорії осіб зумов-
лює настання значних матеріальних
збитків, що відображаються на міні-
мізації бюджетних надходжень, не-
правомірному зменшенні фінансових
результатів від підприємницької діяль-
ності суб’єктів цієї сфери при нараху-
ванні розмірів платежів до централі-
зованих та децентралізованих фондів
коштів, неправомірному виведенні
валюти за межі України.

Зовнішньоекономічна діяльність,
як і будь-яка сфера діяльності має
свою правову базу регулювання.

Криміналізація зовнішньоекономічної сфери як загроза економічній безпеці
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Основою для створення правової бази
регулювання ЗЕД є Конституція Ук-
раїни в якій проголошено: «Зовніш-
ньоекономічна діяльність України спря-
мована на забезпечення її національ-
них інтересів і безпеки шляхом під-
тримання мирного і взаємовигідного
співробітництва з членами міжна-
родного співтовариства за загально-
визнаними принципами і нормами
міжнародного права». Це загальне
положення конкретизується в інших
законах і підзаконних нормативно-
правових актах.

Найбільш детально процедуру здійс-
нення зовнішньоекономічної діяльно-
сті регламентує нині чинний Закон
України «Про зовнішньоекономічну
діяльність» від 16 квітня 1991 року 
зі змінами і доповненнями. У цьому
Законі запропоновані для вживання
терміни, що стосуються зовнішньо-
економічної діяльності, зовнішньоеко-
номічного договору, експорту, імпор-
ту, іноземної валюти та інші. У ньому
також визначені принципи, суб’єкти
та види ЗЕД, а також чітко врегульо-
вано право на здійснення зовнішньо-
економічної діяльності. Відповідно до
ст. 5 Закону всі суб’єкти зовнішньо-
економічної діяльності мають рівне
право здійснювати будь-які її види,
прямо не заборонені законами Украї-
ни, незалежно від форм власності та
інших ознак.

Відповідальність за порушення
норм, які регулюють зовнішньоеко-
номічну діяльність установлюється
широким спектром нормативно-пра-
вових актів. Але, виходячи з мети цієї
статті інтерес становлять норми, що
передбачають кримінальну відпові-
дальність за злочини у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності, а також
норми, які регулюють цей вид діяль-
ності і є обов’язковими для посилання
при застосуванні кримінального зако-
нодавства.

Згідно зі спільною вказівкою Гене-
ральної прокуратури, МВС, СБ, ДПА
України № 12-157окв від 02.06.2004 р.

щодо єдиного порядку обліку злочи-
нів у сфері економіки до злочинів 
у зовнішньоекономічній діяльності
необхідно відносити злочини, пов’яза-
ні з порушенням резидентами та орга-
нами валютного контролю (Держав-
на податкова служба, Державна мит-
на служба, НБУ інші уповноважені
банки) вимог законів про зовнішньо-
економічну діяльність, передусім при
укладанні контрактів, здійсненні роз-
рахунків, відшкодування ПДВ; зло-
чини, скоєні на підприємствах усіх
форм власності при проведенні таких
дій: експорту або імпорту товарів;
наданні вітчизняним та іноземним
суб’єктам господарської діяльності
послуг, у тому числі виробничих,
транспортно-експедиційних, страхо-
вих, консультаційних, маркетингових,
експортних, інвестиційних, посеред-
ницьких, брокерських, агентських,
консигнаційних, управлінських, облі-
кових, аудиторських, юридичних, ту-
ристичних, щодо працевлаштування
за кордоном та інших послуг, що не
заборонені законами України; науко-
вої, науково-технічної, науково-вироб-
ничої, навчальної та іншої кооперації
з іноземними суб’єктами господар-
ської діяльності; міжнародних фінан-
сових операцій та операцій з цінними
паперами; кредитних і розрахункових
операцій (у т. ч. повернення валютної
виручки) між вітчизняними та інозем-
ними суб’єктами господарської діяль-
ності; товарообмінних (бартерних)
операцій та іншої діяльності, побудо-
ваної на формах зустрічної торгівлі
між вітчизняними та іноземними
суб’єктами господарювання; лізинго-
вих операціях між вітчизняними та
іноземними суб’єктами господарської
діяльності; незаконному ввезенні в
Україну і вивезені за її межі товарів;
при проведенні службової діяльності
працівників митних органів [3].

На жаль, межі цієї статті не дають
змоги розглянути увесь спектр озна-
чених злочинів. Тому, в роботі роз-
глядаються лише ті злочини у сфері
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зовнішньоекономічної діяльності, при
розкритті яких найбільш ефективно
може використовуватися економічна
інформація.

Аналіз результатів протидії зло-
чинності у сфері зовнішньоекономіч-
ної діяльності за 2004–2011 роки свід-
чить, що кримінальна складова у цій
галузі економіки набула значного по-
ширення, давно вийшла за рамки понят-
тя «загрози власне зовнішньоеконо-
мічній безпеці» і за висновками екс-
пертів підриває економічну, а відтак і
національну безпеку держави. Про
високий рівень тривоги з боку керів-
ництва держави щодо темпів поши-
рення злочинності свідчить систе-
матичне обговорення цих питань на
рівні найвищих державних інституцій,
зокрема в Раді національної безпеки і
оборони України (далі – РНБОУ).

Однак з огляду на значний емпі-
ричний матеріал, ми вважаємо доціль-
ним акцентувати увагу на останніх
державних рішеннях з питань обгово-
рення темпів поширення криміналь-
них загроз. Для цього пропонується
посилання до рішення РНБОУ від 
11 вересня 2009 року «Про стан зло-
чинності у державі та координацію
діяльності органів державної влади у
протидії злочинним проявам та коруп-
ції», яке введене в дію Указом Прези-
дента України № 870/2009 від 27 жов-
тня 2009 року «Про рішення РНБОУ
від 11 вересня 2009 року «Про стан зло-
чинності у державі та координацію
діяльності органів державної влади у
протидії злочинним проявам і коруп-
ції» [6]. У цьому документі зазначено,
що масштаби криміналізації та корум-
пованості влади мають тенденцію до
невпинного зростання, сягаючи кри-
тичної межі, за якою настає втрата
важелів керування державою з боку
легітимної влади, розпад державних
інститутів та припинення демокра-
тичного розвитку держави.

Виходячи із завдань нашого дослі-
дження, та з метою одержання емпі-
ричної бази для подальшої роботи ми

проаналізували відомості, одержані
від Департаменту інформаційних тех-
нологій МВС України, про викриті
злочини у сфері зовнішньоекономіч-
ної діяльності за 2004–2011 роки. Про-
ведений аналіз свідчить, що масив
показників у сфері ЗЕД формують:

1. Злочини проти власності (Роз-
діл VI Кримінального кодексу): стат-
ті 185 (Крадіжка), 190 (Шахрайство),
191 (Привласнення, розтрата майна
або заволодіння ним шляхом зловжи-
вання службовим становищем);

2. Злочини у сфері господарської
діяльності (Розділ VIІ): статті 201 (Конт-
рабанда), 204 (Незаконне виготовлен-
ня, зберігання, збут або транспортуван-
ня з метою збуту підакцизних това-
рів), 205 (Фіктивне підприємництво),
207 (Ухилення від повернення вируч-
ки в іноземній валюті), 208 (Незакон-
не відкриття або використання за
межами України валютних рахунків),
209 (Легалізація (відмивання) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом),
212 (Ухилення від сплати податків,
зборів (обов’язкових платежів),213 (По-
рушення порядку здійснення операцій
з металобрухтом),222 (Шахрайство з фі-
нансовими ресурсами), 227 (Випуск або
реалізація недоброякісної продукції);

3. Злочини проти авторитету орга-
нів державної влади, органів місце-
вого самоврядування та об’єднань
громадян (Розділ ХІ): стаття 358 (Під-
роблення документів, печаток, штам-
пів та бланків, їх збут, використання
підроблених документів);

4. Злочини у сфері службової діяль-
ності (Розділ ХVIІ): статті 364 (Зло-
вживання владою або службовим ста-
новищем), 365 (Перевищення влади або
службових повноважень), 366 (Служ-
бове підроблення), 367 (Службова
недбалість), 368 (Одержання хабара),
369 (Давання хабара).

5. Інші види злочинів [7].
Географія поширення злочинності

у сфері ЗЕД засвідчує, що протиправ-
ні прояви, пов’язані з порушенням по-
рядку зайняття зовнішньоекономічною
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діяльністю, трапляються в усіх регіо-
нах держави, однак найбільше їх ви-
кривається в прикордонних регіонах.

Проведене узагальнення резуль-
татів роботи органів і підрозділів внут-
рішніх справ України у сфері ЗЕД
показує, що вирішальний вплив на
темпи поширення злочинності під час
здійснення експортно-імпортних опе-
рацій має стан прикордонної інфра-
структури у межах дії митниці (наяв-
ність складів, місць розвантаження 
та перевантаження товарів, а також
об’їзних шляхів поза контрольно-про-
пускними пунктами), пропускна здат-
ність, асортимент товарів тощо. Без-
перечно, найбільше піддаються злочин-
ному впливу транскордонні переходи
з великими пропускними можливо-
стями, як, наприклад, морські порти,
вузлові залізничні станції та автомо-
більні термінали.

Про масштаби кримінальних за-
гроз зовнішньоекономічній безпеці
України від здійснених суб’єктами
підприємництва проблемних фінансо-
во-господарських операцій у сфері
ЗЕД свідчить інформація Міністер-
ства економіки України, з якої вбача-
ється, що практично кожен шостий
учасник протягом року допускає пору-
шення Закону України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність» та пов’яза-
них з ним законів. До такого висновку
ми доходимо в результаті порівняль-
ного аналізу відомостей Мінекономі-
ки в період з 2000 по 2009 роки про
застосування до суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності або іноземних
суб’єктів господарської діяльності 
(далі – суб’єктів ЗЕД) спеціальних
санкцій відповідно до статті 37 цього
Закону.

Водночас можемо констатувати,
що спільними зусиллями влади і 
компетентних органів можна суттєво
обмежити тіньову складову сфери
зовнішньоекономічної діяльності, міні-
мізувати втрати бюджету від конт-
рабанди товарів до України та спря-
мувати додаткові фінансові надхо-

дження до централізованих та децент-
ралізованих фондів коштів. Аналіз
показує, що навіть фрагментарні та
непослідовні спроби наведення ладу 
в цій сфері практично одразу дають
відчутний позитивний ефект у формі
збільшення надходжень до Держ-
бюджету.

На підставі зробленого узагаль-
нення причин і умов, що виступають в
Україні підґрунтям деліктно-караних
діянь, сприяють їх поширенню, на
нашу думку, можна виділити окремі
види, а саме:

– недосконалість нормативно-пра-
вової бази щодо регулювання експорт-
но-імпортної діяльності;

– наявність економічних переду-
мов (низький рівень життя населення,
бажання швидкого збагачення як з
боку контрабандистів, так і з боку
працівників контрольно-дозвільних
органів);

– недостатній рівень митного і
прикордонного контролю, що повністю
залежить від суб’єктивного фактору –
рівня корумпованості працівників мит-
ниці та військовослужбовців;

– необлаштування державного кор-
дону з державами СНД;

– високі ставки ввізного мита,
акцизного збору та податку на додану
вартість під час імпорту;

– неоднакове податкове навантажен-
ня на суб’єктів господарювання;

– наявність значної різниці між сві-
товими і внутрішніми цінами на окре-
мі групи товарів;

– відсутність належного контролю
за реалізацією товарів на внутрішньо-
му ринку;

– недостатній рівень взаємодії
щодо обміну інформацією між дер-
жавними органами, що здійснюють
контроль за зовнішньоекономічною
діяльністю.

Підсумовуючи викладене, необхід-
но звернути увагу на те, що у зв’язку з
декриміналізацією низки суспільно
небезпечних діянь в Україні у 2011 ро-
ці, може скластися думка про відсут-
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ність правоохоронного інтересу до
злочинів, які є у цьому переліку. Втім,
на нашу думку, аналіз, здійснений
нами, дав можливість отримати уза-
гальнений результат та визначити
пріоритети щодо подальшого дослі-

дження у роботі, а саме на правопору-
шеннях у сфері податкового, валют-
ного та митного законодавства, які
склали левову частку серед усіх гос-
подарських злочинів у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності.
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Давидюк В. М. Криміналізація зовнішньоекономічної сфери як загроза еконо-
мічній безпеці

Стаття присвячена визначенню загроз зовнішньоекономічній безпеці держави
та наданню пропозицій щодо перешкоджання процесу криміналізації цієї сфери
або мінімізації негативних наслідків, які є результатом існування такого явища.

Ключові слова: киміналізація, зовнішньоекономічна безпека, протидія зло-
чинності.

Давидюк В. М. Криминализация внешнеэкономической сферы как угроза эко-
номической безопасности

Статья посвящена определению угроз внешнеэкономической безопасности, а
также путей противодействия процессу криминализации данной сферы или мини-
мизации возможных негативных последствий, наступивших в результате суще-
ствования таких негативных проявлений.
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Davidyuk V. The criminalization of external economic as a threat to economic security
The article is devoted to determination of threats to external economic safety of the

state and grant of suggestions in relation to an obstacle to the process of criminalization
of this sphere or minimizations of negative consequences, that are the result of exis-
tence of such phenomenon
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