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У статті розглянуто проблемні аспекти 
боротьби з контрабандою наркотичних 
засобів, що надсилаються у міжнародних 
поштових відправленнях на адресу фізичних 
осіб не лише для особистого використання, 
але й з метою реалізації. Розкрито сутність 
поняття «контрабанда», з’ясовано поточ-
ний стан митного контролю за товарами, 
що переміщуються у міжнародних пошто-
вих відправленнях.
Ключові слова: міжнародні поштові від-
правлення, митний контроль, інтер-
нет-торгівля, контрабанда, наркотичні 
засоби.

В статье рассмотрены проблемные 
аспекты борьбы с контрабандой наркоти-
ческих средств, направляемых в междуна-
родных почтовых отправлениях в адрес 
физических лиц не только для личного 
использования, но и с целью реализации. 

Раскрыта сущность понятия «контра-
банда», установлено текущее состояние 
таможенного контроля за товарами, пере-
мещаемыми в международных почтовых 
отправлениях.
Ключевые слова: международные почто-
вые отправления, таможенный контроль, 
интернет-торговля, контрабанда, нарко-
тические средства.

The article deals with the problematic aspects 
of combating the smuggling of narcotic drugs, 
sent in international postal items to individuals, 
not only for personal use but also for the purpose 
of realization. The essence of the concept of 
«smuggling» is revealed, the current state of cus-
toms control over goods shifted in international 
postal items is clarified.
Key words: international postal items, cus-
toms control, Internet commerce, smuggling, 
narcotic drugs.

Постановка проблеми.  Збільшення  масшта-
бів незаконного обігу наркотичних засобів у сучас-
ному світі залишається глобальною проблемою та 
викликає  занепокоєння  у  більшості  країн,  вклю-
чаючи  Україну.  Однак  загроза  збільшення  кон-
трабанди  наркотичних  засобів  на  теренах  нашої 
держави  пов’язана  насамперед  із  зростанням 
ролі України як транзитної  території для  їх пере-
міщення, що особливо проявляється під час між-
народного поштового обміну.

Негативною тенденцією протягом останніх років 
є  залучення  все  більшої  чисельності  населення 
України до незаконного обігу наркотиків, а також їх 
поширення  серед  молоді.  Торгівля  наркотичними 
засобами, психотропними речовинами та прекурсо-
рами перетворилася на високоприбутковий бізнес, 
який  щорічно  набуває  нових  форм.  Актуальність 
вибраної  теми  полягає  у  важливості  удоскона-
лення митного контролю в міжнародних поштових 
відправленнях, особливо у виявленні контрабанди 
наркотичних засобів у товарах, які пересилаються 
на адресу фізичних осіб не лише для особистого 
використання на територію України.

Аналіз останніх досліджень.  Питання  кон-
трабанди  та  порушення  митних  правил  були 
висвітленні  у  працях  І.  Базярук,  Я.  Бандуріна, 
І. Бережнюка, Є. Бондаренка, Д. Бородай, А. Вой-
цещука, Є. Гайворонського, І. Гуцул, М. Гуцуляка, 
Є. Додіна, А. Крисоватого, В. Качана, Г. Макаренко, 

В. Мартинюк, В. Науменко, Д. Османова, П. Пашка 
та інших. Незважаючи на значну кількість наукових 
досліджень,  проблема  боротьби  з  контрабандою 
наркотичних засобів під час здійснення міжнарод-
ного поштового обміну залишається недостатньо 
вирішеною.

Постановка завдання. Метою статті є висвіт-
лення  питання  боротьби  з  контрабандою  нарко-
тичних засобів, що пересилаються у міжнародних 
поштових  відправленнях.  Запропоновано  пропо-
зиції щодо удосконалення митного контролю това-
рів, що надсилаються на адресу фізичних осіб для 
особистого  використання  під  час  міжнародного 
поштового обміну.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах євроінтеграційного напряму розвитку еко-
номіки держави зростає роль та значення органу 
доходів та зборів як одного з дієвих  інструментів 
підвищення  ефективності  зовнішньоекономічної 
діяльності  держави,  а  також  зміцнення  законної 
діяльності  учасниками  ЗЕД  у  процесі  міжнарод-
ного  поштового  обміну.  Митні  правопорушення, 
як  і  інші  порушення,  характеризуються  такими 
ознаками, як суспільна небезпечність, заподіяння 
шкоди, винність та караність. Суспільна небезпека 
проявляється  у  тому,  що  порушеннями  митних 
правил  створюється  загроза митній  справі.  Біль-
шість  порушень митного  законодавства  є  адміні-
стративними,  але  за  контрабанду  встановлено 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

4 Випуск 20. 2018

кримінальну  відповідальність. На  посадових осіб 
органів доходів та зборів можуть накладатися дис-
циплінарні  стягнення.  У  разі  заподіяння  матері-
альних збитків та моральної шкоди не винятком є 
застосування цивільно-правової відповідальності.

Поняття контрабанди як злочину міжнародного 
характеру висвітлено в міжнародно-правових нор-
мах про протидію контрабанді, а саме в Міжнарод-
ній  конвенції  про  взаємне  адміністративне  спри-
яння  в  запобіганні,  розслідуванні  та  припиненні 
митних  правопорушень  (Найробська  Конвенція 
1977  р.)  [3].  У  ст.  1  цієї  Конвенції  дано  визна-
чення  контрабанди:  «обман митниці, що  склада-
ється в переміщенні товарів через митний кордон 
у  будь-якій  прихованій  формі».  Обман  митниці 
означає  митне  правопорушення  (будь-яке  пору-
шення митного законодавства або спроба такого 
порушення),  за  якого  особа  обманює  митницю  і 
таким чином частково або повністю ухиляється від 
сплати  імпортних  або  експортних  мит  і  податків, 
або обходить встановлені митним законодавством 
заборони або обмеження, або одержує інші вигоди 
в порушення митного законодавства.

Контрабанда  –  це  злочинний  прояв,  відомий 
людству  зі  стародавніх  часів.  Термін  має  італій-
ське походження й означає «проти (contra) урядо-
вого указу (bando)». Контрабанда як злочин перед-
бачена законодавством практично всіх країн світу. 
Вона  є  істотним складником економічної  злочин-
ності,  пов’язана  з розкраданнями,  ухиленням від 
сплати  митних  платежів,  вчиненням  посадових 
злочинів.  Контрабанда  характеризується  висо-
ким ступенем організованості, технічного забезпе-
чення, міжнародними зв’язками [1].

Під час переміщення товарів чи інших предме-
тів у міжнародних поштових відправленнях через 
митний  кордон  почастішали  випадки  виявлення 
митних  правопорушень.  Найбільш  небезпечними 
предметами, які виявляють органи доходів та збо-
рів під час митного оформлення  та митного  кон-
тролю, є такі заборонені для переміщення у МПВ 
та МЕВ предмети, як: зброя, наркотичні та психо-
тропні речовини, неспоряджені вибухові пристрої 
та боєприпаси, у тому числі неспоряджені гранати, 
снаряди та інші аналогічні предмети. Така небез-
пека  надходить  від  пересилання  наркотичних  і 
психотропних  речовин,  а  також  зброї  організова-
ними  злочинними  угрупуваннями,  які  володіють 
значним  фінансовим  потенціалом,  корумпова-
ними зв’язками. Досить часто засоби, отримані від 
реалізації  наркотичних  засобів,  спрямовуються 
на фінансування тероризму, екстремізму та інших 
видів  злочинної  діяльності,  що  становить  пряму 
небезпеку для мирних жителів України. 

Незаконне  переміщення  наркотичних  засобів 
через митний кордон України може здійснюватися 
такими  шляхами,  як  незаконний  експорт/імпорт 
наркотичних  засобів,  їх  прекурсорів  та  аналогів 

через  митницю;  недостовірне  декларування  чи 
взагалі  недекларування  таких  засобів;  надання 
недостовірної  інформації щодо товарів,  які  пере-
силаються  у МПВ  (з  використанням  підроблених 
документів або засобів митної ідентифікації); при-
ховування  переміщуваного  товару  або  надання 
йому іншого вигляду (використовуючи схованки та 
інші способи, які ускладнюють виявлення заборо-
нених предметів).

Наркотичні засоби, психотропні речовини і пре-
курсори, що ввозяться в Україну, проходять тран-
зитом або вивозяться  з України без  відповідного 
дозволу, вважаються контрабандними (ст. 305 КК 
України)  та  підлягають  затриманню  митницями 
ДФС  та  конфіскації.  Забороняється  ввезення  в 
Україну та вивезення з України наркотичних засо-
бів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів шляхом 
поштового  відправлення  або  на  іншу,  ніж  та, що 
зазначена у дозволі, адресу [2]. Багатьма держа-
вами світу  контрабанда розглядається як  злочин 
міжнародного  характеру.  І  оскільки  контрабанда 
наркотиків  здійснюється в основному організова-
ними злочинними групами, що діють на території 
двох і більше держав, в умовах латентності, то це 
явище  супроводжується  протидією  правоохорон-
них органів України у взаємозв’язку з іншими дер-
жавами світу. 

Через  геополітичне  розташування  України  та 
ускладнення здійснення контролю за переміщен-
нями  через  державний  кордон  на  окремих  його 
ділянках,  зокрема  на  українсько-російському  у 
зв’язку з бойовими діями на Сході країни, протя-
гом  року  територія  держави  продовжувала  вико-
ристовуватися  для  транзиту  наркотиків  до  країн 
Західної  Європи,  а  також  наповнення  внутріш-
нього ринку. Внаслідок цих та низки інших причин 
контрабандне  переміщення  наркотичних  засобів 
на територію України наростало із країн як близь-
кого,  так  і далекого  зарубіжжя. Як свідчить прак-
тика,  наркотики  потрапляли  на  територію  Укра-
їни з Росії, Білорусі, Молдови, країн Балтії, Ірану, 
Афганістану  та  інших  країн  світу.  Контрабанда 
наркотичних засобів зумовлює появу на території 
України більшою мірою важких наркотиків, які роз-
повсюджуються  зі  стрімкою  інтенсивністю.  Про-
стежуються  її  якісні  зміни:  контрабандною діяль-
ністю  займаються  організовані  злочинні  групи  зі 
стійкими  міжнародними  зв’язками,  спостеріга-
ється  перехід  від  об’ємних  (макова  солома)  до 
менш  об’ємних  і  «важких»  наркотиків  (опій,  екс-
тракт макової соломки, кокаїн тощо).

На  сучасному етапі  розвитку економічних від-
носин все вигідніше здійснювати купівлю товарів у 
міжнародних  інтернет-магазинах, що  пропонують 
споживачу  великий  асортимент  товарів  за  прий-
нятними  цінами.  У  міжнародних  поштових  від-
правленнях  почастішали  випадки  пересилання 
незаконним  способом  наркотичних  засобів  із 
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використанням  мережі  Інтернет.  Так,  товари  для 
особистого використання, які купують в іноземних 
інтернет-магазинах, переміщуються через митний 
кордон України  з  використанням не лише міжна-
родних поштових відправлень (державна поштова 
служба  та  EMS),  але  й  за  допомогою  експрес-
доставки (DHL, FedEx, DPD).

У програмі реалізації державної політики у сфері 
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів зазначено, що 
одним із засобів розповсюдження наркотиків стала 
мережа  Інтернет.  Під  час  моніторингу  Інтернету 
територіальними органами безпеки виявлено зна-
чну  кількість  інформаційних ресурсів,  які  пропагу-
ють  наркоспоживання  та  розповсюдження  препа-
ратів, що містять наркотичні засоби. Після оплати 
продукції через електронні системи платежів нарко-
тичні засоби пересилаються на територію України 
з використанням міжнародних поштових компаній. 
Крім того,  інтернет-магазини проводять спеціальні 
маркетингові  акції  для  залучення  нових  та  утри-
мання  постійних  клієнтів  (безкоштовна  доставка 
«пробників», знижки та ін.).

Поняття «наркоконтрабанда» охоплює такі дії, 
які  визнаються  Кримінальним  кодексом  України 
злочинними, а саме [2]:

–  контрабанда  наркотичних  засобів,  психо-
тропних  речовин,  їх  аналогів  чи  прекурсорів  або 
фальсифікованих  лікарських  засобів,  тобто  їх 
переміщення  через  митний  кордон  України  поза 
митним контролем або з приховуванням від мит-
ного контролю (ст. 305);

–  контрабанда  наркотичних  засобів,  психо-
тропних  речовин,  їх  аналогів  чи  прекурсорів  або 
фальсифікованих  лікарських  засобів,  вчинена 
організованою  групою,  а  також  якщо  предметом 
контрабанди були наркотичні засоби, психотропні 
речовини,  їх аналоги чи прекурсори або фальси-
фіковані лікарські засоби в особливо великих роз-
мірах (ст. 305);

–  незаконне виробництво, виготовлення, при-
дбання, зберігання, перевезення, пересилання чи 
збут  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин 
або їх аналогів (ст. 307);

–  незаконне виробництво, виготовлення, при-
дбання, зберігання, перевезення чи пересилання 
прекурсорів (ст. 311).

Протягом  2017  року  найбільша  кількість 
випадків  затримань  припадає  на  поштовий 
зв’язок  –  595,  автомобільний  вид  транспорту  – 
409, залізничний – 120, пішки – 55, морський – 35, 
авіаційний  –  34  випадків.  При  цьому  найчастіше 
небезпечні  речовини  намагалися  ввезти  в  Укра-
їну – 942 випадки, а вивезти – 306. Випадки неза-
конного переміщення наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів та прекурсорів були 
виявлені  на  кордоні  з  Російською  Федерацією  – 
295, з Республікою Білорусь – 110, з Молдовою – 

93,  з Польщею –  74,  з  Угорщиною –  60,  з Руму-
нією – 7, зі Словаччиною – 6.

Упродовж 2016 року митницями ДФС виявлено 
1122  факти  незаконного  переміщення  наркотич-
них  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів 
(за  2015  рік  виявлено  970  фактів).  Найбільша 
кількість випадків затримань припадає на автомо-
більний вид транспорту – 540, залізничний – 106, 
авіаційний – 31, морський – 23, поштовий зв’язок – 
383, пішки – 39 випадків [4]. 

Виявлено  випадки  незаконного  переміщення 
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  їх 
аналогів  та  прекурсорів  на  кордоні  з  Російською 
Федерацією  –  221,  з  Молдовою  –  182,  з  Респу-
блікою Білорусь – 132, з Угорщиною – 85, з Поль-
щею – 72, з Румунією – 15, та з Словаччиною –10. 
З  метою  встановлення  джерел  і  каналів  перемі-
щення  наркотичних  засобів  та  осіб,  які  беруть  у 
цьому  участь,  відповідно  до  ст.  456  «Контрольо-
вані поставки наркотичних засобів, психотропних 
речовин  і  прекурсорів»  Митного  кодексу  України 
оперативними підрозділами правоохоронних орга-
нів України  спільно  з  підрозділами митниць ДФС 
проведено  76  контрольованих  поставок  зазначе-
них речовин [4].

Також  звертає  на  себе  увагу  щорічне  збіль-
шення фактів незаконного переміщення наркотич-
них засобів, психотропних речовин і прекурсорів з 
використанням поштових та експрес-відправлень, 
так у 2014 році було виявлено 101 факт незаконного 
переміщення наркотиків  з  використанням пошто-
вих відправлень, що становило 9% від загальної 
кількості зазначених правопорушень, у 2015 році – 
189 фактів (19%), у 2016 році виявлено 383 зазна-
чених фактів (34%), у 2017 році – 595 фактів (42%). 
Найбільша кількість фактів виявлення наркотиків 
у  поштових  відправленнях  з  таких  країн:  Нідер-
ланди, Ізраїль, Німеччина, Китай, Таїланд [4].

Збільшення  випадків  використання  пошто-
вих  відправлень  для  незаконного  переміщення 
наркотиків  пояснюється  такими  чинниками:  мож-
ливістю  пересилання  поштових  відправлень  на 
адресу осіб, що незадіяні у злочинній діяльності; 
відсутністю  відправника  чи  одержувача  під  час 
здійснення митного контролю поштового відправ-
лення;  виникнення  труднощів  у  правоохоронних 
органів щодо збору доказів у разі виявлення зло-
чину,  встановлення  умислу  на  незаконне  пере-
силання, причетність одержувача до зазначеного 
злочину та ін. 

До  причин  та  умов  настання  митних  деліктів 
можна віднести:

–  надприбутки,  які  отримуються  злочинними 
угрупуваннями за результатами реалізації нарко-
тичних речовин;

–  недосконалість  митного  законодавства  та 
його правомірних процедур як фактора, що зумов-
лює  контрабанду  заборонених  до  переміщення 
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(пересилання) через митний кордон України в МПВ 
чи МЕВ  товарів  чи  інших  предметів,  часта  зміна 
та внесення доповнень до законодавства Україні, 
недостатня ефективність адміністративних регла-
ментів (процедури прийняття рішень посадовими 
особами, які мають повноваження в сфері митного 
регулювання);

–  ймовірність  настання  випадків  корупції  з 
боку працівників митниці, прикордонників та інших 
правоохоронних органів, які матеріально зацікав-
лені в незаконному переміщенні товарів, предме-
тів  та  засобів  через митний  кордон України. Такі 
особи  сприяють  підробці  митних  декларацій  та 
інших супровідних документів, знищенню речових 
доказів,  необґрунтованому  припиненню  адміні-
стративного чи кримінального розслідування;

–  недостатня  взаємодія  вітчизняних  митниць 
з  іноземними  правоохоронними  структурами  щодо 
ризику настання контрабанди та інших митних право-
порушень. Зазвичай взаємодія таких органів не має 
системного  характеру  та  не  ґрунтується  на  взаєм-
ному інтересі, незважаючи на наявність нормативно-
правової бази, яка сприяє такому співробітництву.

Аналізуючи  окремі  аспекти  порушення  мит-
ного  законодавства  з  використанням  міжнарод-
них  поштових  відправлень,  варто  зазначити,  що 
використання МПВ як  об’єкта  здійснення митних 
правопорушень  постійно  зростає.  Відповідно  до 
мети та предмета проведеного дослідження щодо 
митних  деліктів  під  час  здійснення міжнародного 
поштового обміну можна дійти таких висновків:

–  складність  предмета  дослідження  полягає 
в  тому, що порядок переміщеня товарів  у міжна-
родних  поштових  відправленнях  регулюється  не 
лише вітчизняним митним законодавством, але й 
актами Всесвітньої  поштової  організації,  а  також 
іншими  міжнародними  та  національними  законо-
давчими актами;

– переміщення товарів чи інших предметів у між-
народних поштових відправленнях має кілька важ-
ливих умов, яких потрібно дотримуватися, а саме: 
обов’язковість  дотримання  заборон  та  обмежень; 
звільнення або нарахування та сплата митних пла-
тежів;  можливість  видачі  поштового  відправлення 
адресату лише з дозволу органу доходів та зборів 
після проходження процедури митного оформлення 
та  митного  контролю;  порядок  митного  оформ-
лення товарів, які переміщуються (пересилаються) 
в  міжнародних  поштових  чи  експрес-відправлен-
нях,  залежить  від  характеру  відправлення  –  для 
особистого  використання  чи  комерційних  потреб, 
для фізичної чи юридичної особи;

–  необхідно  проводити  активну  модернізацію 
чинного  митного  та  податкового  законодавства 
в  питаннях  митного  декларування  товарів,  які 
переміщуються  (пересилаються)  в  міжнародних 
поштових  відправленнях,  а  також  сплати митних 
платежів;

–  для  досягнення  позитивних  результатів  та 
гармонізації митного контролю слід звернути осо-
бливу  увагу  на  питання  належності  товарів,  що 
переміщуються  в  міжнародних  поштових  та  екс-
прес-відправленнях,  до  товарів  для  особистого 
використання;

– надання повної та достовірної інформації щодо 
товарів  чи  інших  предметів,  які  переміщуються 
(пересилаються)  у  супроводженні  МПВ  чи  МЕВ, 
дасть  змогу  прискорити  процес  митного  оформ-
лення та митного контролю, а також вирішити про-
блему прийняття заявленої митної вартості.

Оскільки основним засобом для виявлення мит-
них правопорушень  залишається рентгенівський, 
варто більше уваги приділити підвищенню ефек-
тивності  навчання  працівників  митниці  технічним 
засобам  здійснення  митного  контролю,  зокрема 
рентгенівському. Як свідчить світовий досвід мит-
ного  контролю  міжнародних  поштових  відправ-
лень,  саме активний розвиток  застосування  спе-
ціальних технічних засобів, таких як рентгенівська 
техніка, для пошуку та виявлення наркотичних чи 
вибухових  речовин  підвищує  ефективність  здій-
снення  митного  контролю  та  сприяє  виявленню 
заборонених  для  пересилання  у  МЕВ  та  МПВ 
товарів  чи  інших  предметів  під  час  переміщення 
через митний контроль.

Для  вирішення  наявних  зараз  проблем, 
пов’язаних  з  удосконаленням  митного  контролю 
МПВ,  потрібен  комплексний  підхід.  Удосконалення 
діяльності  органів  доходів  та  зборів  у  сфері  здій-
снення митного контролю міжнародних поштових та 
експрес-відправлень стає можливим з урахуванням 
розвитку подальшого міжнародного співробітництва, 
розвитку  інформаційних  технологій  у  сфері  міжна-
родних поштових відправлень, активної взаємодії з 
відчизняним  поштовим  оператором  «Укрпошта»,  а 
також інших суміжних правоохоронних служб. 

Висновки з проведеного дослідження. Вико-
ристання МПВ не обмежується лише пересилан-
ням  заборонених  наркотичних  засобів  чи  психо-
тропних речовин, але й слугує для нелегального 
переміщення  інших  товарів,  які  заборонені  або 
ввезення яких є обмеженим на територію України 
згідно  з  чинним  законодавством. Загалом міжна-
родні  поштові  відправлення  використовуються 
для  доставки  контрафактної  продукції,  на  яку  і 
звертають  увагу  правовласники  більшості  країн 
світу.  Тому  з  метою  виявлення  та  попередження 
ввезення  контрафактної  продукції  в  МПВ  орган 
доходів та зборів формує статистику переміщення 
в  МПВ  контрафактних  товарів,  визначає  країни, 
які  належать  до  групи  ризику,  з  яких  найчастіше 
здійснюється пересилання в МПВ чи МЕВ вище-
зазначеної  продукції.  Такі  заходи  дають  змогу  у 
перспективі підвищити ефективність митного кон-
тролю МПВ та МЕВ, що переміщуються через мит-
ний кордон України. 
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Багатогранне  питання  удосконалення митного 
контролю  товарів,  які  переміщуються  (переси-
лаються)  в МПВ чи МЕВ  за  умов  розвитку  елек-
тронної  торгівлі,  прискорено  набирає  все  біль-
шої вагомості. У зв’язку з цим на сучасному етапі 
виконання органом доходів та зборів своїх функцій 
варто розпочати спробу вивести митний контроль 
міжнародних  поштових  відправлень  на  більш 
високий рівень розвитку.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF COMBATING THE DRUG SMUGGLING  
IN INTERNATIONAL POSTAL ITEMS

The increase in illicit drug trafficking in the modern world remains a global problem and is alarming in most 
countries, including Ukraine. However, the threat of increasing the smuggling of narcotic drugs in our country 
primarily relates to the growing role of Ukraine as a transit territory for their trafficking, which is especially evi-
dent in the international postal exchange. The negative tendency in recent years is the attraction of more and 
more Ukrainians to illicit drug trafficking, as well as their spread among young people. Trafficking in narcotic 
drugs,  psychotropic  substances,  and  precursors  has  become a  highly  profitable  business, which  annually 
acquires new forms.

Due to the geopolitical location of Ukraine and the complexity of exercising control over movements across 
the state border in its certain parts, in particular, in the Ukrainian-Russian one in connection with the fighting in the 
East of the country, throughout the year the territory of the state continued to be used for the transit of drugs to 
the countries of Western Europe, as well filling the domestic market. Drug smuggling results in the emergence of 
more severe hard drugs on the territory of Ukraine. Its qualitative changes are traced: organized criminal groups 
with stable international connections are engaged in smuggling activities, there is a transition from volumetric 
(poppy straw) to less voluminous and “hard” drugs – opium, poppy straw extract, cocaine, and the like.

The increase in cases of the use of postal items for the illegal drug trafficking can be attributed to the fol-
lowing factors: the possibility of sending postal items to the address of persons not involved in criminal activity; 
absence of the sender or the recipient during the customs control of the postal item; the emergence of difficul-
ties in law enforcement agencies in collecting evidence in case of detection of a crime, establishing intentions 
for illegal transfer, involvement of the recipient in the said crime, etc.

The reasons and conditions for the occurrence of customs delicts include:
– surpluses earned by criminal groups on the results of the sale of narcotic substances;
– imperfection of customs legislation and its lawful procedures as a factor causing smuggling of goods or 

other  items forbidden to move across the customs border of Ukraine by IPI or IEMI; frequent changes and 
additions  to  the  legislation  of Ukraine;  insufficient  efficiency  of  administrative  regulations  (decision-making 
procedures by public officials, who have powers in the field of customs regulation);

– the probability of occurrence of corruption cases on the part of customs officers, border guards, and other 
law enforcement bodies who are materially interested in the illegal movement of goods, objects, and means 
across the customs border of Ukraine. Such persons facilitate the falsification of customs declarations and 
other supporting documents, the destruction of material evidence, the unjustified suspension of an administra-
tive or criminal investigation;

–  insufficient  interaction of domestic customs with  foreign  law-enforcement agencies  regarding  the risk of 
smuggling and other customs offenses. As a rule, the interaction of such bodies is not of a systemic nature and 
is not based on mutual interest, despite the existence of a regulatory framework that promotes such cooperation.

A comprehensive approach is needed to solve the current problems associated with the improvement of 
the IPI customs control. Improving the activities of the revenue and fee bodies in the field of customs control 
of international postal items and express mail items becomes possible taking into account the further deve-
lopment of international cooperation, the development of information technologies in the field of international 
postal  items,  active  interaction with  the  domestic  postal  operator  Ukrposhta,  as well  as  other  related  law 
enforcement services.


