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Транзит наркотиків територією України як передумова  
поширення наркобізнесу в Європі 

Мета статті – проаналізувати аспекти контрабанди наркотиків територією України як передумову 
поширення наркобізнесу в Європі та заходи протидії цьому явищу. Для реалізації поставленої мети в статті 
виконано такі завдання: схарактеризовано стан наркотизації населення в Україні; визначено, якими наркоти-
ками насичується ринок збуту в Україні через міжнародні канали; з’ясовано особливості взаємодії органів Наці-
ональної поліції та Служби безпеки України щодо протидії контрабанді наркотиків; надано кримінально-
правову характеристику злочину, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України, – контрабанди нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; 
розглянуто динаміку викриття організованих наркоугруповань в Україні за 2018 рік; сформульовано визначен-
ня поняття «наркобізнес», виокремлено його елементи; окреслено умови, що є сприятливими для контрабан-
ди наркотиків через Україну; проаналізовано стан наркотизації населення Польщі як потужного виробника 
психотропних наркотиків у світі, з якою Україна має тісні відносини, спільний кордон і куди українці масово 
виїжджають на заробітки; запропоновано шляхи оптимізації діяльності правоохоронних органів у цьому напря-
мі. Перелічено види важких наркотиків, якими насичується ринок збуту цих засобів унаслідок контрабанди 
наркотиків міжнародними каналами. Відображено статистичні дані, що засвідчують наявність проблеми нар-
котизації в Україні, приклади практичної діяльності правоохоронних органів, вилучення в Україні значних партій 
контрабандних наркотиків. Увагу акцентовано на повноваженнях Департаменту протидії наркозлочинності 
Національної поліції України, взаємодії зі Службою безпеки України в цьому напрямі. Здійснено кримінально-
правову характеристику злочину, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України. Проаналізовано ди-
наміку протидії злочинним угрупованням, що вчиняють злочини, пов’язані з наркотиками, за 2018 рік. Сформу-
льовано визначення наркобізнесу та його елементів. Окреслено основні шляхи транспортування наркотичних 
засобів через Україну до Європи. Висвітлено способи та засоби транспортування наркотиків через державний 
кордон. Увагу акцентовано на рівні наркотизації населення в такій країні, як Польща, оскільки вона є одним з 
основних виробників психотропних речовин у світі й межує з Україною. Розглянуто характерні риси, прита-
манні організованим злочинним угрупованням, що вчиняють злочини, пов’язані з міжнародним наркобізнесом. 
Методологічну основу статті становить діалектичний підхід до аналізу ситуації в Україні та поза її межа-
ми. У роботі використано методи формальної логіки: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагу-
вання, а також статистичний і системно-структурний методи і метод прогнозування. Наукова новизна 
статті полягає в тому, що вперше в Україні досліджено контрабанду наркотиків через її кордони як переду-
мову поширення наркобізнесу в Європі. Сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації для 
правоохоронних органів з протидії наркобізнесу, зокрема контрабанді наркотиків через територію України. 
У висновках констатовано, що для підвищення ефективності протидії наркобізнесу та контрабанді необхід-
но постійно враховувати зміни в законодавстві та володіти оперативною інформацією щодо злочинного се-
редовища. Запропоновано шляхи оптимізації діяльності правоохоронних органів у цьому напрямі.  

Ключові слова: контрабанда; наркотичні засоби; наркобізнес; перевезення; кур’єр; Національна поліція 
України; Служба безпеки України; організована злочинна група; статистика; міграція. 

Вступ 

Останніми роками в нашій державі виявлено 
тенденцію до збільшення кількості вилучених нар-
котиків, що надходять транзитом через Україну до 
країн Європи великими партіями. Це засвідчує 
зміцнення позицій наркобізнесу в Європі, поси-
лення уваги наркоділків до України. Унаслідок 
цього рівень протидії наркотизації населення зни-
жується, тому ситуація потребує наукового аналі-
зу й обґрунтування.  

Окреслену проблематику досліджували 
Д. М. Афонін, С. А. Гадайбоєв, Ю. А. Кричун, 
О. С. Кулінський, О. О. Лобер, С. М. Ляхін, 
А. Б. Момотенко, Д. І. Осипов, С. О. Сорока, 
В. А. Щербань та ін. 

Мета і завдання дослідження 

Мета статті – проаналізувати аспекти конт-
рабанди наркотиків територією України як перед-
умову поширення наркобізнесу в Європі та захо-
ди протидії цьому явищу. Для реалізації постав-
леної мети в статті виконано такі завдання: сха-
рактеризовано стан наркотизації населення в 
Україні; визначено, якими наркотиками насичу-
ється ринок збуту в Україні через міжнародні 
канали; з’ясовано особливості взаємодії органів 
Національної поліції та Служби безпеки України 
щодо протидії контрабанді наркотиків; надано 
кримінально-правову характеристику злочину, 
передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу 
України, – контрабанди наркотичних засобів, 
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психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 
або фальсифікованих лікарських засобів; розгля-
нуто динаміку викриття організованих наркоугру-
повань в Україні за 2018 рік; сформульовано 
визначення поняття «наркобізнес», виокремлено 
його елементи; окреслено умови, що є сприятли-
вими для контрабанди наркотиків через Україну; 
проаналізовано стан наркотизації населення 
Польщі як потужного виробника психотропних 
речовин у світі, з якою Україна має тісні відноси-
ни, спільний кордон і куди українці масово  
виїжджають на заробітки; запропоновано шляхи 
оптимізації діяльності правоохоронних органів у 
цьому напрямі. 

Виклад основного матеріалу 

Контрабанда наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 
фальсифікованих лікарських засобів є одним з 
основних джерел наповнення ринку наркотиками. 
Європа стала пріоритетним ринком для виробни-
ків і постачальників наркотиків. Саме тому в 
Україні, яка розташована на перехресті міжнаро-
дних транзитних маршрутів, незаконний обіг нар-
котичних засобів на регіональному, національ-
ному й міжнародному рівнях досягнув загрозли-
вих масштабів, а пов’язана з ним міжнародна 
злочинна діяльність становить загрозу для без-
пеки держав. Частина транзитних наркотиків 
залишається в Україні (Soroka, 2012, p. 5). В на-
шій державі наркотизація поширилася на всі ре-
гіони та верстви населення. Протягом останніх 
десяти років кількість осіб, які допускають неме-
дичне вживання наркотиків, збільшилася на тре-
тину. Непоодинокими є випадки зараження спо-
живачів ін’єкційних наркотиків ВІЛ-інфекцією 
(Zhyvytsia, & Kazeka, 2017, р. 36). Від передозу-
вань і хвороб, пов’язаних із наркотиками, помер-
ло майже 22 тис. осіб. Із загальної кількості осіб, 
що перебувають на обліку, понад 70 % станов-
лять люди віком до 29 років (Savchenko, & 
Striltsiv, 2014, p. 5). В Україні 2017 року 346 тис. 
осіб уживали ін’єкційні наркотики, а, з огляду на 
поширення нових форм наркотичних засобів, 
кількість осіб, що залежні від наркотиків, значно 
більша ("Statystychni dani", 2019). Нині реальну 
загрозу для нашої держави становить транзит 
опію, героїну, кокаїну, синтетичних наркотичних 
засобів, які переправляють через територію 
України. Тому доцільно розглянути деякі прикла-
ди діяльності правоохоронних органів України з 
протидії цим явищам. 

Зокрема, 3 липня 2018 року органи Націона-
льної поліції затримали організовану злочинну 
групу наркоторговців в аеропорту «Бориспіль», 
вилучили близько 6 кг кокаїну, які перевозили 
з Туреччини до України (на суму близько 
30 млн грн) ("Natsionalna politsiia", 2019). 

14 лютого 2019 року правоохоронці вилучи-
ли 20 кг психотропної речовини. Під час спільної 
спецоперації працівники Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної поліції, Служби 
безпеки України та Головного слідчого управлін-
ня під процесуальним керівництвом Генеральної 
прокуратури України вилучили в іноземця пакун-
ки з 20 кг психотропної речовини рослинного 
походження, які фігурант одержав від знайомого 
з однієї з країн Африки. Окрім психотропів, було 
вилучено декілька паспортів на різних громадян і 
штампи іноземних посольств з ознаками підроб-
ки. Також фігурант мав кліше для виготовлення 
фальшивих грошових іноземних банкнот 
("Ministerstvo vnutrishnikh sprav", 2019). 

21 березня 2019 року під час спільної опе-
рації Служби безпеки, Національної поліції та 
Державної прикордонної служби України було 
ліквідовано великий морський канал контрабанди 
наркотиків: у порту Одеси вилучено 257 кг  
кокаїну, який перевозили в контейнері з банана-
ми з Еквадору через Україну до країн Європи 
("Ministerstvo vnutrishnikh sprav", 2019).  

21 березня 2019 року було викрито та лікві-
довано інший канал надходження кокаїну з Ізраї-
лю через Україну до країн Європи. Використову-
ючи авіаційний транспорт, наркокур’єри перево-
зили приховані в подвійних стінках власного ба-
гажу наркотики. Організаторами наркобізнесу 
були громадяни Ізраїлю та України. «Гонорар» 
кур’єрів становив від однієї до чотирьох тисяч 
доларів США за рейс. Для конспірації під час 
перевезення товару злочинці використовували 
різних наркокур’єрів: одні доставляли кокаїн з 
Панами в Україну, інші – з нашої країни до Ізраї-
лю ("Sluzhba bezpeky Ukrainy", 2019). 

30 березня 2019 року співробітники Головно-
го управління по боротьбі з корупцією та органі-
зованою злочинністю Служби безпеки України й 
Управління служби безпеки України в Закарпат-
ській області спільно з правоохоронними органа-
ми Румунії та Німеччини провели багатоетапну 
спецоперацію з викриття та ліквідації потужного 
міжнародного каналу контрабанди героїну до 
Європейського Союзу. Оперативники Служби 
безпеки України встановили, що один з активних 
учасників угруповання планує перемістити опто-
ву партію героїну з облаштованих на прикордон-
ній ділянці «транзитних баз» до Європи. Право-
охоронці затримали наркокур’єра на Закарпатті 
напередодні його виїзду до ЄС. Під час санкціо-
нованих обшуків за місцями тимчасового збері-
гання наркотиків правоохоронці вилучили понад 
120 кг героїну. За цінами «чорного ринку» вар-
тість виявленого «товару» становить майже 
10 млн євро ("Sluzhba bezpeky Ukrainy", 2019). 

Злочинці доволі часто діють необережно, 
нехтуючи правилами конспірації, тому значна 
сумарна вага наркотиків, які транспортують, за-
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свідчує розгалуженість «контрабандних схем», а 
також те, що діяльність правоохоронних органів 
загалом не чинить істотного впливу на наркобіз-
нес. Хоча контрабанда наркотиків належить до 
підслідності Служби безпеки України, однак у 
низці випадків виявляють і документують такі 
факти саме органи Національної поліції. В одно-
му з розглянутих вище прикладів (вилучення 
кокаїну в аеропорту «Бориспіль» 3 липня 
2018 року) злочини документували «в новому 
форматі» залучені працівники реформованого 
Департаменту протидії наркозлочинності спільно 
з детективами нещодавно створеного відділу 
боротьби з незаконним обігом наркотиків Голов-
ного слідчого управління ("Ministerstvo 
vnutrishnikh sprav", 2019). До основних повнова-
жень цього Департаменту належать такі: прове-
дення оперативно-розшукових заходів з вияв-
лення й документування тяжких та особливо 
тяжких кримінальних правопорушень, пов’язаних 
із незаконним обігом наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів, насамперед учи-
нених злочинними групами наркоділків, які мають 
міжрегіональні та міждержавні зв’язки, передусім – 
в організованих формах. 

Здійснений аналіз стану протидії наркозло-
чинності за 12 місяців 2018 року виявив позитив-
ну динаміку за одним з основних пріоритетних 
напрямів оперативно-службової діяльності Наці-
ональної поліції України – викриття організова-
них наркоугруповань, зокрема з міжнародними 
зв’язками ("Ministerstvo vnutrishnikh sprav", 2019). 

Кримінальне законодавство іноземних країн 
у сфері відповідальності за контрабанду нарко-
тиків різниться, проте спільною ознакою є ви-
знання цього злочину таким, що становить знач-
ну небезпеку для суспільства (Krychun, 2018, 
р. 188). Дії наркоділків кваліфікують переважно 
за відповідними частинами ст. 305, 307 КК Украї-
ни. З огляду на предмет дослідження, слід акце-
нтувати увагу на ст. 305 КК України. Безпосеред-
нім об’єктом злочину – контрабанда наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 
прекурсорів або фальсифікованих лікарських 
засобів, тобто їх переміщення через митний кор-
дон України поза митним контролем або з прихо-
вуванням від митного контролю, – є суспільні 
відносини, які регулюють установлений з метою 
забезпечення охорони здоров’я населення поря-
док переміщення зазначених предметів і речовин 
через митний кордон України. Об’єктивна сторо-
на злочину передбачає діяння, а саме активні дії – 
переміщення через митний кордон України поза 
митним контролем або з приховуванням від мит-
ного контролю. Суб’єкт злочину загальний. 
Суб’єктивна сторона характеризується виною у 
формі прямого умислу.  

 

Кваліфікуючими ознаками (ч. 2 ст. 305) цього 
злочину є вчинення його повторно, за поперед-
ньою змовою групою осіб, а також те, що пред-
метом цих дій були особливо небезпечні нарко-
тичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги 
чи прекурсори або сфальсифіковані наркотичні 
засоби у великих розмірах. Особливо кваліфіку-
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ючими ознаками (ч. 3 ст. 305) є вчинення цього 
злочину організованою групою та в особливо 
великих розмірах. 

На підставі кримінально-правової характе-
ристики контрабанди наркотиків можна дійти 
висновків, що цей злочин має на меті отримання 
надприбутків. З огляду на зазначене, доцільно 
схарактеризувати поняття наркобізнесу як пере-
думову розповсюдження наркотиків у Європі. 
Наркобізнес містить такі елементи: 

– фінансове забезпечення процесу обігу на-
ркотиків; 

– забезпечення сировиною для виготовлен-
ня наркотиків (незаконне вирощування  та куль-
тивування наркорослин, незаконне виготовлення 
й виробництво речовин, що використовують під 
час перероблення природної наркомісткої сиро-
вини або які є хімічною основою для подальшого 
безпосереднього виробництва (виготовлення) 
наркотиків, тобто прекурсорів); 

– виробництво (виготовлення) наркотичних 
засобів і транспортування в інші регіони, країни з 
метою збуту; 

– транспортування (використання транспор-
тних засобів залізниці, морських суден, літаків, 
поштових перевезень, наркокур’єрів) нарковміс-
ної сировини та прекурсорів до місць виробни-
цтва (виготовлення) наркотиків; 

– реалізація оптових партій наркотичних за-
собів і розповсюдження в роздрібній мережі; 

– маркетинг незаконно виготовлених нарко-
тиків, тобто дії, спрямовані на прогнозування 
витрат й одержання прибутків від нелегальної 
діяльності; 

– «відмивання» прибутків, отриманих від не-
законного обігу наркотиків, тобто дії, спрямовані 
на легалізацію отриманих коштів, з метою про-
довження незаконного обігу наркотичних засобів. 

Отже, незаконний наркобізнес – це дії окре-
мих осіб (злочинців і злочинних угруповань), 
пов’язані з незаконним культивуванням наркоро-
слин, незаконним виробництвом (виготовлен-
ням), транспортуванням, реалізацією, маркетин-
гом наркотичних засобів, а також легалізацією 
коштів, отриманих від цієї протиправної діяльно-
сті, з метою отримання надприбутків 
(Nykyforchuk, 2010, р. 125). 

Деякі вчені визначають, що контрабанда є 
самостійним видом тіньової економічної діяльнос-
ті, оскільки механізм формування тіньових прибу-
тків (надприбутків) під час контрабанди є специ-
фічним, що зумовлено транснаціональним харак-
тером цієї діяльності (Palamarchuk, 2017, р. 174). 

До 90-х років минулого століття територію 
нашої держави використовували злочинці лише 
для транзиту партій героїну, кокаїну, гашишу та 
інших наркотиків, вироблених у країнах «золото-
го трикутника» та «золотого півмісяця», а також 

Афганістану й Пакистану. Нині в умовах форму-
вання вільних ринкових відносин міжнародні нар-
коугруповання прагнуть використовувати зручне 
геополітичне розташування України для прокла-
дання нових маршрутів (наркотрафіків). 

Злочинні шляхи транспортування наркотич-
них засобів пролягають майже через усі суміжні з 
Україною держави. 

Основними країнами постачання контра-
бандних наркотиків є: Польща, Угорщина, Мол-
дова, Німеччина, Голландія, Панама, Колумбія. 

У контексті дослідження слід акцентувати 
увагу на звіті Бюро міжнародного контролю за 
наркотиками США за 2018 рік стосовно України, у 
якому зауважено, що хоча Україна і не є великою 
країною-виробником наркотиків, вона розташо-
вана на декількох важливих маршрутах незакон-
ного постачання наркотиків у Західну Європу, що 
робить її вразливою для транзиту наркотиків. 
Унаслідок наявності численних портів у Чорному 
й Азовському морях, великих річкових маршрутів, 
«пористості» північних і східних кордонів Україна 
стає привабливим маршрутом для наркоторгов-
ців ринку заборонених наркотиків Європейського 
Союзу. Героїн перевозять через територію Укра-
їни, попередньо з Афганістану пройшовши шлях 
через Росію, Кавказ і Туреччину. Південноамери-
канський кокаїн переміщують через українські 
морські порти й аеропорти для внутрішнього 
використання та подальшого транзиту в країни 
ЄС. Також ідеться про те, що вживання синте-
тичних наркотиків і психотропних речовин, пере-
дусім симуляторів амфетамінного ряду, останні-
ми роками в Україні стрімко зростає ("International 
Narcotics", 2018, р. 279). Таким чином, кількість 
наркотиків, що «осідає» в Україні внаслідок тран-
зиту, щороку збільшується. 

На нашу думку, контрабанді наркотиків між 
Україною та Європою сприяють міграційні проце-
си (міжнародна трудова міграція), що відбува-
ються в державі та світі (Hots, 2018). Так, згідно з 
даними Державної служби статистики України, 
унаслідок подій на Сході країни та фінансової 
кризи міграційне скорочення населення 2017 року 
становило 11 997 осіб (2014 року – 22 592 особи) 
("Demohrafichna ta sotsialna statystyka", 2019).  
У процесі обміну досвідом з практичними працівни-
ками оперативних підрозділів стало відомо, що 
значну кількість осіб, що виїжджають за кордон на 
заробітки, становлять безробітні, які вживають 
наркотичні засоби, і, навіть перебуваючи за кордо-
ном, продовжують їх уживати. Певний відсоток з 
них згодом входить до організованих злочинних 
угруповань, що займаються наркобізнесом і здійс-
нюють контрабанду наркотиків. 

Одним із факторів, які позначаються на нар-
коситуації та оперативній обстановці в Україні, є 
зростання обсягів контрабандних постачань син-
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тетичних наркотичних засобів, насамперед сти-
муляторів амфетамінного ряду, з країн Західної 
Європи, зокрема з Польщі. Ця держава є одним 
зі світових лідерів з виробництва таких психотро-
пів і межує з Україною. Останніми роками саме 
до Польщі на заробітки виїжджають українці (се-
ред них і наркомани). Тому очевидно, що потік 
контрабандних наркотиків із цієї країни також 
посилиться. Розглянемо рівень наркотизації на-
селення Польщі на підставі статистичних даних, 
розміщених на сайті Європейського центру моні-
торингу наркотиків і наркотичної залежності 
("Poland country", 2018). 

1. Уживання наркотиків молодими людьми 
віком 15–34 роки: 

– канабіс – 9,8 % (чоловіки – 15,4 %, жінки – 
3,7 %); 

– інші наркотики: екстезі – 0,9 %, амфета-
мін – 0,4 %, кокаїн – 0,4 %.  

2. Споживачі опіоїдів, що становлять високу 
групу ризику, – 14 664 осіб. 

3. Особи, які проходили лікування: канабіс – 
30 %, амфетамін – 28 % (найвищий показник 
серед європейських країн), кокаїн – 2 %, героїн – 
13 %, інші – 27 %. 

4. Клієнти опіоїдної замісної терапії – 
2564 осіб. 

5. Роздано шприці через спеціальні програ-
ми – 53 028 штук. 

6. Померли від передозування – близько 
250–300 осіб на рік (починаючи з 2006 року). 

7. Зафіксовано 31 008 порушень законодав-
ства про наркотики. 

8. Топ-5 вилучених наркотиків: 
– канабіс трав’яний; 
– амфетамін; 
– кокаїн; 
– екстезі; 
– смола канабісу. 
Статистичні дані засвідчують, що в Польщі 

найпоширенішими є наркотики, що завезені кон-
трабандним шляхом (кокаїн, деякі сорти коно-
пель). Кокаїн транспортують до Польщі через 
українські морські порти й аеропорти з Південної 
Америки. З Польщі до України потрапляють такі 
види наркотику, як амфетамін та екстезі (MDMA).  

Організовані злочинні групи, що вчиняють на 
території Європи злочини, пов’язані з незаконним 
обігом наркотиків, мають складну розгалужену 
структуру. До вчинення цих злочинів залучають 
фахівців з різних сфер діяльності, наприклад: 
висококваліфікованих слюсарів, теслярів – до 
обладнання спеціальних сховищ для наркотич-
них засобів з метою імпортування їх через дер-
жавні кордони; фахівців з міжнародних переве-
зень і митних брокерів – для вибору оптимально-
го маршруту перевезень та вантажу-прикриття; 
психологів – для вербування наркокур’єрів; юри-

стів – для ухилення від кримінальної відповіда-
льності; фізиків і хіміків – для виготовлення нар-
котичних засобів. Дрібні партії наркотиків контра-
бандою транспортують переважно в природних 
порожнинах тіла людини й особистому багажі 
пасажирів. Перевезення в такий спосіб застосо-
вують злочинні групи з міжрегіональними та між-
народними зв’язками; перевізники-кур’єри (жар-
гонна назва «мули») перед тим, як проходити 
митний і прикордонний контролі, ковтають або 
ховають у порожнинах тіла запаяні упаковки (ка-
псули) з наркотичними засобами. Попри те, що 
цей спосіб перевезення постійно вдосконалюють 
(виготовлення дрібних за розміром контейнерів, 
які «невидимі» для рентгенівських променів), 
рентгенівські знімки черевної порожнини є доволі 
ефективним засобом виявлення наркотиків і мо-
жуть мати доказове значення (Nykyforchuk, 2004, 
р. 108–111]. Поширеними є пересилання в неза-
конний спосіб наркотичних засобів міжнародними 
поштовими відправленнями через мережу Інтер-
нет (Afonin, Osipov, & Prusak 2017, p. 135). 

Виразною є тенденція до зниження конкурен-
ції та налагодження співпраці між організованими 
злочинними групами (Karpenko, 2013, р. 23).   

Дослідження дає підстави стверджувати, що 
кримінальні форми наркобізнесу постійно транс-
формуються. Дедалі активніше діють організова-
ні, добре законспіровані злочинні групи, провідну 
роль у яких відіграють вихідці з країн Централь-
ної та Середньої Азії. Використовуючи міжнарод-
ні зв’язки, реєструючи спільні іноземні фірми, ці 
особи організовують стійкі злочинні наркоугрупо-
вання, активні учасники яких мають нелегальне 
становище (Nykyforchuk, 2010, р. 126). 

Отже, злочинну діяльність, пов’язану з неза-
конним обігом наркотиків, проводять лише добре 
організовані злочинні угруповання з міжрегіональ-
ними (міжнародними) зв’язками, для яких наркобіз-
нес є єдиним або головним видом злочинного про-
мислу. Цим угрупованням властиві такі ознаки:  

– високий рівень організованості, що перед-
бачає сувору дисципліну, ієрархію, чіткий розпо-
діл ролей (заготівники, виготовлювачі, перевізни-
ки й розповсюджувачі, охорона). Нових членів 
приймають лише після перевірки виконання ними 
доручень. Злочинну діяльність угруповання конт-
ролює організатор за допомогою силових блоків; 

– володіння прийомами контррозвідувальної 
діяльності. Злочини вони вчиняють виключно кон-
спіративно, групою, водночас, кожний співучасник 
знає лише того, з ким безпосередньо контактує; 

– висока мобільність, наявність вогнепальної 
зброї, засобів зв’язку; 

– відокремленість від діяльності інших зло-
чинних груп, міжрегіональний (міжнародний) роз-
поділ сфер злочинної діяльності, пов’язаної з 
наркобізнесом. 
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Наукова новизна 

Наукова новизна статті полягає в тому, що 
вперше в Україні досліджено проблему контра-
банди наркотиків через її кордони як передумову 
поширення наркобізнесу в Європі. Сформульо-
вано теоретичні положення та практичні рекоме-
ндації для правоохоронних органів з протидії 
наркобізнесу, зокрема контрабанді наркотиків 
через територію України. 

Висновки 

Реалії сьогодення ставлять перед правоохо-
ронними органами України та інших держав 
складні питання, пов’язані з необхідністю 
розв’язання проблеми контрабанди наркотиків. 
Протидію наркобізнесу слід здійснювати компле-
ксно, ураховуючи останні зміни в геополітичному 
просторі Європи, законодавстві всіх країн, а  
також усі обставини в міжнародному злочинному 
середовищі. З огляду на зазначене, можна за-
пропонувати шляхи оптимізації діяльності право-
охоронних органів у цьому напрямі.  

1. Удосконалення міжнародного законодав-
ства, що регулює протидію контрабанді, з ураху-
ванням нових обставин (нових видів наркотиків і 
маршрутів їх транспортування). 

2. Покращення взаємодії між правоохорон-
ними органами України й інших країн (укладення 

нових двосторонніх договорів про співробітни-
цтво в контексті реалій сьогодення). 

3. Забезпечення правоохоронних органів, 
що задіяні в протидії контрабанді, новітніми за-
собами техніки (наприклад, Міністерство внутрі-
шніх справ України 2019 року подає до Кабінету 
Міністрів України проект з виробництва спільно з 
французькою компанією близько 20 катерів для 
посилення охорони морських кордонів країни) 
(Ministerstvo vnutrishnikh sprav, 2019). 

4. Обмін досвідом між відомствами як усе-
редині країни, так і поза її межами (проведення 
офіційних зустрічей керівників, конференцій, спі-
льних навчань). 

5. Оптимізування систем пропуску через 
державний кордон і посилення  митного контро-
лю в аеропортах та морських портах України. 

6. Підвищення якості оперативного супро-
водження у справах про контрабанду наркотиків 
та/або вчинення злочинів організованими нарко-
угрупованнями, зокрема акцентування уваги на 
відпрацюванні затриманих за вчинення контра-
банди наркотиків осіб органами Національної 
поліції та Служби безпеки України з  метою ви-
криття «контрабандних схем» і вилучення нових 
партій наркотиків. 
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Transit of Drug Through the Territory of Ukraine аs a Prerequisite  
the Spread of Drug Trafficking in Europe 

The purpose: to describe some aspects of drug smuggling through the territory of Ukraine as a prerequisite for the 
spread of drug business in Europe and measures to counter law enforcement. According to the goal, the following tasks 
are solved in the work: describe the state of narcosis in Ukraine; To determine, what drugs are saturated with the market 
in Ukraine through international channels; to find out the peculiarities of the interaction between the National Police and 
the Security Service of Ukraine in counter acting drugs muggling; to provide a criminal law description of Article 305 of 
the Criminal Code of Ukraine–smuggling of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors or 
counterfeit medicines; To consider the dynamics of the disclosure of organized drug groups in Ukraine for 2018; to define 
the concept of a drug business and highlight its elements; describe the conditions conducive to drugs muggling through 
Ukraine; to describe the state of narcotization of the population of Poland as a powerful producer of psychotropic drugs in 
the world, with which Ukraine has close relations, a common border and where Ukrainians are massively deprived of 
their wages; to propose ways to optimize the activities of protesters in this direction. Attention is focused on the types of 
hard drugs with which the market for such products in Ukraine is saturated through international channels. Statistical 
data reflecting the problem of drugs and examples of practical activities of law enforcement agencies, seizures of large 
quantities of smuggled drugs in Ukraine were brought. The focus is on the powers of the Department of Counteracting 
Drug-Related Crime of the National Police of Ukraine, with the Security Service of Ukraine in this direction. The criminal 
law characteristic of Article 305 of the Criminal Code of Ukraine is given. Analyzed the dynamics of countering criminal 
gangs who commit crimes related to drugs in 2018. The definition of the drug business is formulated and its elements are 
highlighted. The main ways of transportation of narcotic drugs through Ukraine to Europe are indicated. Attention is paid 
to the description of methods and means of transporting drugs across the state border. Attention is focused on the state 
of anesthesia of the population in a country like Poland, which is one of the main producers of psychotropic drugs and 
with which Ukraine has an adjacent border. Attention is drawn to the problem of migration of the population in Ukraine, 
especially on the departure of Ukrainians to work in Europe, which contributes to drug smuggling. The characteristic 
features inherent in organized criminal groups that commit crimes related to international drug trafficking are considered. 
The methodological basis of the article is a dialectical approach to the analysis of the situation in Ukraine and beyond. 
The methods of formal logic are used in this work: analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, abstraction. And 
also the statistical and system-structural methods and the forecasting method. The scientific novelty of the article is 
that for the first time in Ukraine drug trafficking through its borders has been investigated as a precondition for the spread 
of drug trafficking in Europe. The theoretical positions and practical recommendations for law enforcement bodies on 
counteraction to narcobusiness, in particular drug smuggling through the territory of Ukraine, are formulated. The  
conclusions noted that when countering the drug business and smuggling in particular, it is necessary to constantly take 
into account changes in legislation and possess operational information about the criminal environment. The ways of 
optimization of activity in this direction are proposed.  

Keywords: smuggling; drugs; drug trafficking; transportation; courier; National Police of Ukraine; Security Service 

of Ukraine; organized criminal group; statistics; migration.           
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