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АНОТАЦІЯ 
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спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Харківський національний 

університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України. – 

Харків, 2021, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ. 2021. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що виявляється у розробленні основи методики 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування. 

Наголошено, що розвиток суспільних відносин в Україні багато в чому 

залежить від нормального функціонування органів державної влади та 

реалізації відповідної політики у різних сферах суспільного життя. Вказане 

сприяє подальшій розбудові України як правової держави з реальним 

дотриманням прав, свобод та законних інтересів громадян. Втім досить часто 

нормальному функціонуванню суспільства та забезпеченню прав й 

основоположних свобод громадян заважають шкідливі негативні явища, одним 

із яких сьогодні є злочин и та інші правопорушення.  

Визначено теоретичні передумови формування криміналістичної 

характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування. 
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Встановлено, що криміналістична характеристика ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, під 

яким ми пропонуємо розуміти узагальнену систему криміналістично значущих 

ознак, типових відомостей про них щодо ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що використовуються 

для оптимального вирішення завдань кримінального провадження та 

ефективного досудового розслідування.  

Доведено, що криміналістична характеристика ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

слугує побудові та перевірці слідчих версій; вибору тактики та стратегії 

досудового розслідування та судового розгляду; визначенню напрямків пошуку 

та ймовірного уявлення про недостатню інформацію щодо даного виду 

злочину. 

Запропоновано до елементів криміналістичної характеристики ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування відносити наступні: способи вчинення злочину, час, місце, 

обстановка та типові сліди вчинення даного виду злочину та особа злочинця. 

Кожен із вказаних елементів тісно пов'язаний між собою, визначається ними та 

детермінує їх. 

Окреслено типові способи ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

Охарактеризовано, що способи вчинення злочину, як правило, 

повторюються. Злочинець діє в аналогічних умовах, він має соціальні та 

психологічні типові риси, використовує певні знаряддя і засоби злочину. 

Обрання засобу вчинення злочину пов’язано з певними особливостями, а саме: 
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1) особи злочинця (стать, вік, судимість, наявність чи відсутність злочинного 

досвіду тощо); 2) об’єкта злочинного посягання. Повторювальність учинення 

злочинів пов’язана із повторювальністю об’єктивних та суб’єктивних 

чинників, що їх визначають. Узагальнення слідчої практики дозволяє 

встановлювати типові способи вчинення різних видів злочинів. 

Розкрито, що ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування передбачає такі способи підготовки до 

вчинення злочину як: створення фіктивних підприємств, установ, організацій; 

штучних умов, що полегшують вчинення даного виду злочину; підбір 

співучасників; підробка документів; завідомо неправдиве заповнення 

відповідних документів та розрахунків тощо. 

Наголошено, на результатах узагальнення кримінальних проваджень 

показують, що предметом злочинного посягання виступають: єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 88,2 %; Страхові 

внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 73,6%. 

Визначено час, місце, обстановка та типові сліди ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування як 

елементи криміналістичної характеристики ухилень від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

Доведено, що за часом вчинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, злочини поділяються на 

такі, що вчиняються як правило в денний проміжок часу.  

Запропоновано за місцем діяльності злочини, що розглядаються, 

визначати на ті, що можуть вчинятися в: а) органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування; б) державних і муніципальних закладах; в) органах 

громадських і релігійних організацій; г) приватних організаціях (як 
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комерційних, так і некомерційних структур. Причому варто усвідомлювати, що 

місце вчинення злочину конкретизує й індивідуалізує сам злочин. 

Встановлено, що обстановка вчинення ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – це система 

чинників зовнішнього середовища, що характеризують місце, час, об’єкт і 

предмет посягання, склад співучасників і характер взаємовідносин злочинців, 

вчинення та приховування злочину. 

Проаналізовано, що типовими матеріальними слідами учинення ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування є наявність або, навпаки, відсутність документів, що 

відображають виконання будь-якої господарської, фінансової, банківської або 

податкової інформації.  

Надано характеристику особі злочинця, під яким визначено розуміти 

цілком конкретне поняття, що дозволяє описати риси характеру, особистісні й 

соціальні особливості людини, схильної до вчинення суспільно небезпечного 

діяння (злочину). 

Наголошено, що розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, здійснюється згідно з 

принципом періодизації. Перший етап розслідування зазначеного виду 

податкових злочинів розпочинається з моменту отримання відомостей про 

імовірне скоєння вказаного кримінального правопорушення й триває до 

моменту внесення таких відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань.  

Зроблено висновок, що типові слідчі ситуації на початковому етапі 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування зумовлюють зміст і спрямованість організації 
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досудового розслідування, що відображається у відповідних рекомендацій до 

нього. 

Окреслено, що розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, як зазначалося раніше, 

здійснюється, базуючись на принципі періодизації. Це пояснюється тим, що 

поділ процесу розслідування на етапи має суттєве методичне значення, бо 

кожен етап має певну специфіку в обсязі та методах даної криміналістичної 

діяльності.  

Визначено, що тактичні операції при розслідуванні ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

визначено є комплекс слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) 

дій, інформаційно-пошукових, процесуальних та організаційних заходів, 

спрямованих на вирішення ситуативно зумовленого тактичного завдання на 

певному етапі розслідування вказаних кримінальних правопорушень.  

З’ясовано, що слідчий взаємодіє із засобами масової інформації з метою: 

встановлення осіб, які можуть знати місце знаходження розшукуваної особи; 

спонукання осіб, що володіють доказовою або орієнтуючою інформацією 

довести її до відома слідчого; спонукання читачів, телеглядачів та 

радіослухачів вжити заходів до усунення виявлених при розслідуванні 

обставин, що сприяли вчиненню злочину тощо. 

Визначено, починаючи з підготовки до огляду місця події, слідчий 

насамперед повинен обов’язково залучити до його проведення в якості 

спеціалістів поряд із інспектором криміналістом. Іншим не менш важливим 

аспектом підготовки до вказаної слідчої (розшукової) дії є матеріально-

технічне забезпечення, яке включає в себе не тільки вибір необхідних засобів 

пошуку, фіксації, а й забезпечення їх достатньої кількості.  

Наголошено, що призначення судових експертиз обумовлюється 

специфікою документообігу, бухгалтерського, податкового та виробничого 
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обліку, фінансової звітності, виробничого циклу вугледобувних підприємств, 

особливостями їх державного фінансування, а також існуючими процедурами. 

Ключові слова: методика, розслідування, ухилення від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

криміналістична характеристика, типові способи, час, місце, обстановка, типові 

сліди, особа злочинця, кримінальне провадження, типові слідчі ситуації, 

взаємодія, огляд, допит.  
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SUMMARY 

 

Bezzubenko M.V. Fundamentals of the methodology of investigation of 

evasions from payment of the single contribution to the obligatory state social 

insurance and insurance contributions to the obligatory state pension insurance. 

– Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; forensic 

examination; operative and search activity. – Kharkiv National University of Internal 

Affairs, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, – Kharkiv, 2021, Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2021. 

The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the 

scientific problem, which is manifested in the development of the methodology for 

investigating evasion of payment of a single contribution to compulsory state social 

insurance and insurance contributions to compulsory state pension insurance. 

It is emphasized that the development of public relations in Ukraine largely 

depends on the normal functioning of public authorities and the implementation of 

relevant policies in various spheres of public life. This contributes to the further 

development of Ukraine as a state governed by the rule of law with real respect for 

the rights, freedoms and legitimate interests of citizens. However, quite often the 

normal functioning of society and ensuring the rights and fundamental freedoms of 

citizens are hindered by harmful negative phenomena, one of which today is crime 

and other offenses. 

The theoretical preconditions for the formation of forensic characteristics of 

evasions from the payment of a single contribution to the obligatory state social 

insurance and insurance contributions to the obligatory state pension insurance are 

determined. 

It is established that the forensic characteristics of evasions from the payment 

of a single contribution to the obligatory state social insurance and insurance 
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contributions to the obligatory state pension insurance, by which we propose to 

understand the generalized system of criminologically significant features, typical 

information about evasions from the payment of the single compulsory state social 

insurance and insurance premiums for compulsory state pension insurance, which are 

used to optimally solve the problems of criminal proceedings and effective pre-trial 

investigation. 

It is proved that the forensic characterization of evasions from the payment of 

a single contribution to the obligatory state social insurance and insurance 

contributions to the obligatory state pension insurance serves to construct and verify 

the investigative versions; choice of tactics and strategy of pre-trial investigation and 

trial; identification of search directions and probable perception of insufficient 

information on this type of crime. 

It is proposed to include the following in the elements of forensic 

characterization of evasions from payment of the single contribution to the 

obligatory state social insurance and insurance contributions to the obligatory state 

pension insurance: methods of crime, time, place, situation and typical traces of this 

type of crime and identity of the offender. Each of these elements is closely related, 

determined by them and determines them. 

Typical ways of evading the payment of a single contribution to the obligatory 

state social insurance and insurance contributions to the obligatory state pension 

insurance are outlined. 

It is characterized that the methods of committing a crime are usually repeated. 

The criminal operates in similar conditions, he has social and psychological traits, 

uses certain tools and means of crime. The choice of means of committing a crime is 

associated with certain features, namely: 1) the identity of the offender (sex, age, 

criminal record, presence or absence of criminal experience, etc.); 2) the object of 

criminal encroachment. The recurrence of crimes is related to the recurrence of 

objective and subjective factors that determine them. Generalization of investigative 

practice allows to establish typical ways of committing various types of crimes. 
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It is revealed that evasion of payment of the single contribution to the 

obligatory state social insurance and insurance contributions to the obligatory state 

pension insurance provides such methods of preparation for the commission of a 

crime as: creation of fictitious enterprises, institutions, organizations; artificial 

conditions that facilitate the commission of this type of crime; selection of 

participants; forgery of documents; knowingly incorrect filling in of relevant 

documents and calculations, etc. 

It is emphasized that the results of the generalization of criminal proceedings 

show that the subject of criminal encroachment are: the only contribution to the 

obligatory state social insurance - 88.2%; Insurance premiums for compulsory state 

pension insurance - 73.6%. 

The time, place, situation and typical traces of evasions from the payment of 

the single contribution to the obligatory state social insurance and insurance 

contributions to the obligatory state pension insurance are defined as elements of the 

forensic characteristics of evasions from the payment of the single contribution to the 

obligatory state social insurance and insurance premiums. on compulsory state 

pension insurance. 

It is proved that according to the time of evasion of payment of the single 

contribution to the obligatory state social insurance and insurance contributions to 

the obligatory state pension insurance, crimes are divided into those that are usually 

committed during the day. 

It is proposed to determine the crimes under consideration at the place of 

activity into those that can be committed in: a) state authorities and local self-

government bodies; b) state and municipal institutions; c) bodies of public and 

religious organizations; d) private organizations, both commercial and non-

commercial structures, and it should be borne in mind that the place of the crime 

specifies and individualizes the crime itself. 

It is established that the situation of evasion of payment of a single 

contribution to the obligatory state social insurance and insurance contributions to 

the obligatory state pension insurance is a system of environmental factors 
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characterizing the place, time, object and subject of encroachment, composition of 

accomplices and the nature of the relationship of criminals, the commission and 

concealment of the crime. 

It is analyzed that the typical material traces of evasion of payment of a single 

contribution to the obligatory state social insurance and insurance contributions to 

the obligatory state pension insurance are the presence or, conversely, the absence of 

documents reflecting the implementation of any economic, financial, banking or tax 

information. 

The characteristic of the person of the criminal under whom it is defined to 

understand quite concrete concept is given, that allows to describe character traits, 

personal and social features of the person inclined to commission of socially 

dangerous act (crime). 

It is emphasized that the investigation of evasions from the payment of the 

single contribution to the obligatory state social insurance and insurance 

contributions to the obligatory state pension insurance is carried out in accordance 

with the principle of periodization. The first stage of the investigation of this type of 

tax crime begins from the moment of receiving information about the probable 

commission of the specified criminal offense and lasts until the moment of entering 

such information into the Unified Register of Pre-trial Investigations. 

It is concluded that typical investigative situations at the initial stage of 

investigation of evasion of payment of a single contribution to the obligatory state 

social insurance and insurance contributions to the obligatory state pension insurance 

determine the content and direction of the pre-trial investigation, which is reflected 

in the relevant recommendations. 

It is outlined that the investigation of evasions from the payment of a single 

contribution to the obligatory state social insurance and insurance contributions to 

the obligatory state pension insurance, as mentioned earlier, is carried out on the 

basis of the principle of periodization. This is explained by the fact that the division 

of the investigation process into stages has a significant methodological significance, 
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because each stage has a specificity in the scope and methods of this forensic 

activity. 

It is determined that tactical operations in the investigation of evasion of 

payment of a single contribution to the obligatory state social insurance and 

insurance contributions to the obligatory state pension insurance are defined as a set 

of investigative (investigative), covert investigative (investigative) actions, 

information retrieval, procedural and organizational measures aimed at solving a 

situationally determined tactical task at a certain stage of the investigation of these 

criminal offenses. 

It was found that the investigator interacts with the media in order to: identify 

persons who may know the whereabouts of the wanted person; encouraging persons 

who have evidentiary or indicative information to bring it to the attention of the 

investigator; encouraging readers, viewers and radio listeners to take measures to 

eliminate the circumstances identified during the investigation that contributed to the 

commission of the crime, etc. 

It is determined that, starting from the preparation for the inspection of the 

scene, the investigator must first involve it as specialists along with the forensic 

inspector. Another no less important aspect of preparation for the specified 

investigative (search) action is logistical support, which includes not only the choice 

of the necessary means of search, fixation, but also ensuring their sufficient number. 

It is emphasized that the appointment of forensic examinations is determined 

by the specifics of document circulation, accounting, tax and production accounting, 

financial reporting, production cycle of coal mining enterprises, the peculiarities of 

their state funding, as well as existing procedures. 

Keywords: methodology, investigation, evasion of payment of a single 

contribution to the obligatory state social insurance, forensic characteristics, typical 

methods, time, place, situation, typical traces, identity of the offender, criminal 

proceedings, typical investigative situations, interaction, review, interrogation. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Розбудова України як демократичної, 

правової держави передбачає здійснення низки важливих заходів щодо розвитку 

суспільних відносин (у тому числі, кримінально-правових), інститутів 

громадянського суспільства, державних підприємств, забезпечення 

функціонування підприємств і суб’єктів господарської діяльності тощо. В 

сучасних умовах панування затяжної кризи, спричиненої поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 на території України, питання щодо контролю 

за суб’єктами господарської діяльності є складним, що до того ж зумовлюється 

численними правопорушеннями у зазначеній сфері. Важливим призначенням 

держави є захистити власні інтереси від протиправних посягань на господарську 

та податкову сферу, реалізація яких покладається на відповідні органи, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства України.  

У цьому контексті мова йде про вчинення злочинів у сфері господарської 

діяльності загалом, та ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування. Відповідно з метою підвищення ефективності 

кримінально-правової охорони системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, реалізації конституційних гарантій громадян України на 

соціальний захист, недопущення втрат фондів загальнообов’язкового соціального 

страхування актуальним є дослідження методики розслідування ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [277].  

Про тенденцію латентності вказаної категорії злочинів свідчать й 

вітчизняні статистичні дані Офісу Генерального прокурора. Так, за 2015 р. 

зареєстровано 21 кримінальне провадження за ст. 2121 КК України (ухилення 

від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування) [90]. Лише січень-березень 2020 р. за цією ж ст. КК України 

зареєстровано 22 кримінальні провадження [89], що свідчить про значну 
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динамку росту вказаної категорії злочинів у сфері господарської діяльності. 

Водночас за період 2015–2020 років лише близько половини закінчених 

проваджень спрямовували до суду: 2015-го – 54 (52,9 % від завершених 

кримінальних проваджень), 2016-го – 35 (55,5 %), 2017-го – 29 (59,2 %), 2018-

го – 29 (65,9 %), 2019-го – 20 (57,1 %), за перший квартал 2020 року – 10 (90,9 

%) («Zvity Derzhavnoi podatkovoi», 2015-2020) [277]. 

Відповідно, подолання зазначених негативних тенденцій можливо лише 

за умови повного, всебічного та неупередженого розслідування ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

Оскільки саме від ефективності здійснення розслідування злочинів вказаної 

категорії залежить у кінцевому підсумку захист економічних процесів від 

тиску силових органів, що підтримується міжнародними партнерами України. 

На підтвердження актуальності дисертаційного дослідження свідчить також 

той факт, що Президент України підписав Закон України «Про Бюро 

економічної безпеки України» [210], який передбачає правові та організаційні 

засади функціонування нового правоохоронного органу, метою діяльності 

якого має стати протидія кримінальним правопорушенням, які негативно 

впливають на економіку держави, сприяють її тінізації й витоку капіталу, а 

також появі іншим негативним явищам, які уповільнюють темпи економічного 

зростання та загрожують національним інтересам у сфері економіки [220]. 

Таким чином, зазначений стан злочинності, необхідність пошуку нових 

методів діяльності органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства у процесі досудового розслідування ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

обумовлюють необхідність розробки науково обґрунтованих пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на забезпечення всебічного, повного та 

неупередженого розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

Науково-теоретичне підґрунтя дисертації становлять праці таких відомих 

науковців як: Ю. П. Аленін, О. О. Андрєєв, В. Д. Берназ, Р. Х. Бічурін, 

Л. П. Брич, В. В. Вапнярчук, В. М. Вересов, Г. П. Власова, І. О. Возгрін, 

А. Ф. Волобуєв, І. Ф. Герасимов, В. М. Гузєй, Г. В. Густов, Л. В. Дмитрієва, 

Л. Я. Драпкін, В. А. Журавель, Г. О. Зорін, М. М. Єфімов, А. В. Іщенко, 

Н. І. Клименко, В. О. Коновалова, В. П. Корж, В. В. Лисенко, В. Г. Лукашевич, 

Є. Д. Лук’янчиков, В. О. Малярова, В. М. Мельничок, В. О. Останін, 

О. І. Перепелиця, М. А. Погорецький, М. В. Салтевський, Д. Б. Сергєєва, 

В. Л. Синчук, Р. Л. Степанюк, О. Ю. Татаров, В. В. Тіщенко, Л. Д. Удалова, 

П. В. Цимбал, К. О. Чаплинський, С. С. Чернявський, Ю. М. Чорноус, 

А. В. Шевчишен, В. М. Шевчук, В. Ю. Шепітько, А. Р. Шляхов та ін. 

Констатуючи значний внесок зазначених учених у розробку вказаної 

проблематики, зауважимо, що вони у своїх наукових працях торкалися лише 

окремих її аспектів, у зв’язку з чим багато теоретичних положень, пов’язаних 

як із криміналістичною характеристикою ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування продовжують залишатися 

недостатньо дослідженими. Тож необхідність у науковому забезпеченні 

ухилень  від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування є очевидною. Саме ці обставини вплинули на обрання теми 

дисертаційного дослідження та підтверджують її актуальність та своєчасність.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 2016-2020 роки, затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 03.03.2016 р.; Переліку 

пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів  внутрішніх  

справ України на період 2015-2019 років, затвердженого наказом Міністерства 
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внутрішніх справ України від 16.03.2015 р. № 275; тематики наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2020-2024 

роки, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 

червня 2020 р. № 454. Тему дисертації затверджено Вченою радою 

Харківського національного університету внутрішніх справ 23 червня 2016 р. 

(протокол № 6). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексне вивчення та розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо 

вдосконалення методики розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

Для реалізації цієї мети окреслено такі основні завдання:  

– визначити теоретичні передумови формування криміналістичної 

характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування;  

– виокремити типові способи ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;  

– окреслити час, місце, обстановку та типові сліди ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;  

– розкрити характеристику особи злочинця ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;  

– визначити особливості відкриття кримінальних проваджень ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування;  
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–  встановити типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування та відповідні їм алгоритми дій слідчого;  

–  розкрити особливості наступного етапу розслідування ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 

– виокремити характеристику організації взаємодії при розслідуванні 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування; 

–  визначити тактику огляду у справах щодо ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 

–  запропонувати тактику допиту підозрюваних у кримінальних 

провадженнях щодо ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування; 

– окреслити тактику провадження інших процесуальних дій та 

специфіку проведення експертиз у кримінальних провадженнях щодо ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування.  

Об’єктом дослідження виступають злочинна діяльність, яка полягає в 

ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування та діяльність органів досудового розслідування з розслідування 

злочинів цієї категорії. 



22 

Предметом дослідження є основи методики розслідування ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають діалектичний метод пізнання дійсності, 

загальнонауковий і спеціальні методи дослідження. Діалектичний метод 

використовувався під час визначення криміналістичної характеристики 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування як інформаційної моделі, елементи якої взаємопов’язані між 

собою і впливають на формування відповідної криміналістичної методики 

(підрозділи 1.1.-1.4.), та вплинув на формулювання висновків та пропозицій за 

темою дисертації. Методи логіки застосовано при дослідженні нормативно-

правових актів, результатів слідчої та судової практики, концепцій з питань, 

що входять у предмет дослідження, що дозволило виокремити елементи 

криміналістичної  характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (підрозділи 1.1.-1.4.). За 

допомогою порівняльно-правового методу здійснено аналіз нормативних актів, 

що регулюють діяльність слідчого з метою визначення способів і слідової 

картини вчинення досліджуваних злочинів, а також характеристики особи 

злочинця (підрозділи 1.2., 1.4.), а також правових актів, що визначають 

особливості досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень 

(підрозділи 2.1., 2.2., розділ 3). Історико-правовий метод дозволив 

проілюструвати розвиток наукових учень про «криміналістичну характеристику 

злочинів», «етапи розслідування», «тактичні завдання розслідування», 

«обставини, що підлягають з’ясуванню (встановленню)», «слідчі  ситуації», 

«алгоритмізацію розслідування» та їх ролі в діяльності з розслідування 

кримінальних правопорушень (підрозділи 1.1., 2.1.-2.4.). Соціологічні методи 

використано для отримання відомостей про окремі елементи механізмів учинення 
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ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування (підрозділи 1.2., 1.3., 1.4.).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше в 

Україні на монографічному рівні проведено комплексне наукове дослідження 

методики розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. У дисертації 

сформульовані концептуальні положення, висновки та рекомендації, які мають 

певний ступінь новизни. Серед них такі: 

вперше:  

– на основі застосування кримінально-правової характеристики ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування виокремлено характерні для особи підозрюваного ознаки: 

соціально-демографічні, наявність відповідної кваліфікації, зумовленість саме 

її статусом і характером професійної діяльності; 

 – виділено й охарактеризовано елементи слідової картини ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;  

– визначено та систематизовано обставини, що підлягають з’ясуванню 

під час розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, як самостійний елемент 

відповідної окремої криміналістичної методики, який формується з 

урахуванням предмета доказування, криміналістичної та кримінально-правової 

характеристик указаних злочинів і повною мірою відображає специфіку 

механізму вчиненого протиправного діяння, яку повинен дослідити слідчий під 

час його розслідування;  
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– визначено типові способи вчинення ухилень від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, якими є: несплата 

єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; 

перерахування відповідних коштів на інші рахунки; непогашення поточних 

нарахувань і збільшення заборгованості по сплаті єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; завідомо неправдиве 

подання періодичної звітності;  

удосконалено:  

– окремі положення вчення про механізм злочину та відображення слідів 

злочину в навколишньому середовищі;  

– систему типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування;  

– криміналістичну характеристику ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, й розуміння змісту її 

окремих структурних елементів (предмета злочину, способу вчинення злочину, 

особи злочинця та слідів злочину);  

– методи виявлення й фіксації криміналістично значущої інформації про 

нецільове використання коштів та їх невідображення у відповідній податковій 

документації; 

 – рекомендації щодо організації та проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій (огляду, допиту, обшуку) під час досудового розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування;  

дістали подальшого розвитку:  
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– учення про форми взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами, Державною казначейською службою України, 

Державною аудиторською службою України, Державною фіскальною службою 

України й іншими контролюючими органами;  

– положення про типізацію слідчих ситуацій і розроблення відповідних 

їм алгоритмів дій слідчого з урахуванням специфіки конкретного етапу 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, а також змісту тактичних завдань 

розслідування;  

– зміст елементів криміналістичної характеристики ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

(обстановка; спосіб вчинення; типова слідова картина; особа злочинця);  

– погляди на розуміння типової слідчої ситуації та типової слідчої версії, 

а також їхнє значення для формування окремої криміналістичної методики 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені у дисертації 

положення, висновки та пропозиції можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – в аспекті подальшого розвитку й 

удосконалення наведених положень, а також як підґрунтя для формування і 

реалізації окремих криміналістичних методик розслідування злочинів у сфері 

господарської діяльності (акти впровадження Харківського національного 

університету внутрішніх справ від 10.02.2021 та Національної академії 

внутрішніх справ від 16.03.2021); 

– практичній діяльності з розслідування ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 
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внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (акт Головного 

слідчого управління Національної поліції України від 10.03.2021); 

– навчальному процесі – у вищих закладах освіти при викладанні 

криміналістики, підвищенні кваліфікації прокурорів, слідчих, працівників 

оперативних підрозділів, суддів, підготовці підручників, навчальних 

посібників, навчально-методичних матеріалів (акти впровадження 

Харківського національного університету внутрішніх справ від 10.02.2021 та 

Національної академії внутрішніх справ від 16.03.2021). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

рекомендації,  сформовані  в  дисертації,  доповідалися  та  були  оприлюднені  

у виступах  автора  на  міжнародних  науково-практичних конференціях,  

зокрема: «Юридична наука: виклики і сьогодення» (м. Одеса, 8–9 червня 2018 

р.), «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 18–19 січня 2019 р.), «Міжнародні та національні 

правові виміри забезпечення стабільності» (м. Львів, 19-20 квітня 2019 р.), 

«Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (м. Львів, 19–20 

червня 2020 р.). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації дістали відображення 

у 10 наукових працях, з яких 5 статей опубліковано у наукових фахових 

виданнях України, одна – у науковому виданні Республіки Польща, а також 4 

тезах доповідей на конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

3 розділів, які включають 11 підрозділів, висновків до кожного розділу, 

загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 224 сторінки, з яких основного тексту – 172 сторінки. 

Список використаних джерел складається з 278 найменувань і займає 

27 сторінок. Додатки розміщені на 8 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УХИЛЕНЬ ВІД СПЛАТИ 

ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ 

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ НА 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 

 

1.1. Теоретичні передумови формування криміналістичної 

характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

 

Розвиток суспільних відносин в Україні багато в чому залежить від 

нормального функціонування органів державної влади та реалізації відповідної 

політики у різних сферах суспільного життя. Вказане сприяє подальшій 

розбудові України як правової держави з реальним дотриманням прав, свобод 

та законних інтересів громадян. Втім досить часто нормальному 

функціонуванню суспільства та забезпеченню прав й основоположних свобод 

громадян заважають шкідливі негативні явища, одним із яких сьогодні є 

злочин и та інші правопорушення.  

Боротьба із вказаними негативними, соціально шкідливими явищами 

покладається на відповідні органи державної влади, що здійснюють 

правоохоронні функції, одним із яких є органи, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства. Відповідно, розбудова України як 

правової та демократичної держави передбачає той факт, що рівень правової 

свідомості та правової культури серед громадян є високим, що обумовлює у 

них повагу до закону, а також до правоохоронних органів.  

Відповідна правоохоронна діяльність передбачає наявність поступової та 

цілеспрямованої роботи щодо розкриття ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування як злочину у сфері 
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господарської діяльності, а допомагає роботі слідчих органів, у даному 

випадку, сукупність систематизованих узагальнень науки та практики щодо 

розслідування злочинів, якою є криміналістична характеристика. 

Одним із найважливіших елементів методики розслідування окремих 

видів злочинів є криміналістична характеристика злочинів. Незважаючи на 

відносну давність даної категорії науки криміналістики, саме поняття, зміст та 

роль криміналістичної характеристики злочинів й досі залишається одним із 

дискусійних та не повною мірою дослідженим питанням. Наразі у 

криміналістичній науці відсутні дослідження з основ методики розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування як злочину у сфері господарської діяльності, передбаченого ст. 

2121 Кримінального кодексу України (далі – КК України) [155], і не 

сформовано криміналістичну характеристику зазначеного виду злочину. 

Відповідно вказане питання зумовлює необхідність проведення наукового 

дослідження щодо встановлення розуміння криміналістичної характеристики 

злочину ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування та його структурних елементів.  

Враховуючи зазначене, слушним вбачаємо розпочати наукове 

дослідження із визначення теоретичних передумов формування 

криміналістичної характеристики окремих видів злочинів загалом, та ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, зокрема. Оскільки саме наукові дослідження, присвячені тематиці 

криміналістичної характеристики окремих видів злочинів та відповідно 

розкриття їх змісту обумовило встановлення змісту категорії «криміналістична 

характеристика злочинів».  

Першочерговим зазначимо, що досліджуючи сутність криміналістичної 

характеристики злочинів вчений Р. С. Бєлкін відмічав, що вперше поняття 
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«криміналістична характеристика злочину» з’явилося наприкінці 60-х р. ХХ ст. 

в наукових працях Л. О. Сергєєва та О. Н. Колесніченко [30, с. 181-182]. Своєю 

чергою, з цього приводу О. Я. Баєв зауважує, що жодна із відносно нових 

криміналістичних категорій не викликає на теперішній час такого 

неоднозначного до себе ставлення, як «криміналістична характеристика 

злочинів» [11, с. 95]. Відповідно зазначене спонукає нас до продовження 

наукових досліджень зазначеної категорії з урахуванням вітчизняного стану 

розвитку кримінальних та кримінальних процесуальних відносин [20, с. 122-

125]. 

Ми приєднуємо до думки вченого А. Ф. Волобуєва, що поява терміну 

«криміналістична характеристика злочину» стала результатом осмислення та 

систематизації положень тієї частини змісту окремих методик розслідування, 

де мов йшла про ознаки злочинів, що мали важливе значення для їх виявлення 

та розслідування [52, с. 29].  

Слід відзначити, що на сьогодні в наукових дослідженнях вчених та 

науковців визначення сутності категорії «криміналістична характеристика 

злочину» є досить суперечливими, що зумовлює подальші наукові дослідження 

окресленої категорії.  

Так, Л. О. Сергєєв зазначає, що криміналістична характеристика злочинів 

– це сукупність взаємопов’язаних чинників, котрі характеризують особливості 

способів скоєння та слідів відповідних видів злочинів, об’єктів посягань, 

обставин, які характеризують учасників, їх злочинні зв’язки, час, місце, умови 

й обстановку скоєння злочинів [242, с. 4-5].  

Зазначимо, що ми приєднуємося до думки, що криміналістична 

характеристика складу злочину являє собою систему ознак, які вказують на 

інформацію про особу злочинця та особу потерпілого, спосіб та знаряддя 

скоєння злочину, а також об’єктивну сторону конкретного складу злочину 

[123, с. 121; 121, с. 8]. 

На думку Р. С. Бєлкіна, криміналістична характеристика злочину являє 

собою абстрактне наукове поняття, яка має для слідчого лише орієнтуюче 
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значення і повинна включати в себе характеристику вихідної інформації, 

системи даних про спосіб вчинення та приховання злочину та типових 

наслідків його застосування, особистості ймовірного злочинця та ймовірних 

мотиву і мети злочину, особистості ймовірної жертви злочину, та про деякі 

обставини вчинення злочину (місце, час, обстановка) [27, с. 305-306].  

Автор Л. Я. Драпкін визначає криміналістичну характеристику як 

наукову категорію, у якій з достатньою мірою конкретності описані типові 

ознаки та властиві події, обстановка, спосіб та механізм вчинення суспільно 

небезпечних діянь певної групи, процес утворення та локалізації доказів, 

типологічні якості особи та поведінка обвинувачених, потерпілих, а також 

стійкі особливості інших об’єктів [84, с. 17].  

Також, варто вказати позицію, згідно з якою, «криміналістична 

характеристика злочинів – це система закономірно взаємопов’язаних 

криміналістичних даних про елементи складу злочину певного виду, що 

сприяють їх розкриттю та ефективному досудовому розслідуванню [46, с. 97; 

121, с. 6].  

Своєю чергою, автор М. В. Костенко, досліджуючи криміналістичну 

характеристику вбивств на замовлення, зазначає, що вона охоплює відомості: 

про спосіб учинення та приховування злочину; про обстановку вбивства на 

замовлення (місце, час, умови); про знаряддя й засоби злочину; про механізм 

слідоутворення; про особу потерпілого; про особу злочинця (замовника, 

виконавця, якщо є – посередника) [121, с. 6; 137, с. 12].  

Аналіз вказаних визначень та поглядів науковців щодо визначення 

категорії «криміналістична характеристика злочину» дає підстави дійти 

висновку, що автори визначають останню крізь призму її елементного складу, 

проте на нашу думку, вказане не дозволяє повною мірою встановити сутність 

досліджуваної категорії.  

Також, у криміналістичній науці наявні погляди науковців щодо 

визначення криміналістичної характеристики злочину як систему та модель. 

Зокрема, у тлумачному словнику поняття «система» визначається як значна 
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кількість закономірно пов’язаних один із одним елементів, що становлять 

певне цілісне утворення, єдність [247, с. 562].  

Так, О. Н. Колесніченко та В. О. Коновалова розуміють поняття 

«криміналістична характеристика» як система відомостей (інформації) про 

криміналістично значущі ознаки злочинів одного виду, що відображає 

закономірні зв’язки між ними та слугує побудові, перевірці слідчих версій в 

розслідуванні певного виду злочину [126, с. 16].  

Відображення особливостей певного виду злочину, що мають значення 

для їх виявлення та розкриття, складає сутність криміналістичної 

характеристики. Такі особливості Г. А. Матусовський називає криміналістично 

значущими [183, с. 375].  

Детально дослідивши особливості об’єкту та предмету методики 

розслідування окремих видів злочинів А. Ф. Волобуєв дійшов висновку, що 

криміналістична характеристика як структурний елемент окремої методики 

розслідування являє собою систему відомостей про елементи механізму 

вчинення злочинів певного виду чи групи, в яких відбиваються закономірні 

зв’язки між цими елементами та які використовуються для розробки наукових 

рекомендацій, а також побудови перевірки версій при розслідуванні 

конкретних злочинів [52, с. 41].  

Дослідник Г. А. Густов розглядає криміналістичну характеристику 

злочину як заснований на практиці правоохоронних органів і криміналістичних 

дослідженнях опис злочину як реального явища, що має своєю метою 

оптимізацію процесу розкриття та розслідування злочину і вирішення завдань 

правосуддя [70, с. 44].  

Також, автори зазначають, що криміналістична характеристика злочинів 

– це не просто перелік відомостей, ознак, а їх система [39, с. 40; 176, с. 14].  

Інші автори визначають криміналістичну характеристику не як систему 

криміналістично значущих ознак, а як інформаційну модель [94, с. 213; 233, с. 

310; 250, с. 81].  
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Як вказує В. Л. Синчук, криміналістична характеристика становить 

інформаційну основу формування методики розслідування вбивств та 

дозволяє:  

а) відокремити даний вид (підвид) злочину від інших;  

б) систематизувати криміналістично значущі відомості та розташувати їх 

у певній ієрархічній послідовності;  

в) відобразити на статистичному рівні кореляційні залежності між її 

елементами;  

г) розробити типові версії щодо особи злочинця, обставин та мотиву 

злочину;  

ґ) скласти підґрунтя для розбудови найбільш оптимальної програми 

(моделі) розслідування цієї категорії злочинів [243, с. 10]. 

В даному контексті А. В. Старушкевич зазначає, що криміналістична 

характеристика – це модель системи зведених відомостей про криміналістично 

значимі ознаки виду, групи або конкретного злочину [250, с. 81].  

Відповідно категорія «модель» згідно пояснення тлумачного словника 

означає деякий матеріал чи описово представлений об’єкт або явище, котре є 

спрощеною версією модельованого об’єкта або явища (прототипу) і в 

достатній мірі повторює властивості, суттєві для цілей конкретного 

моделювання (опускаючи несуттєві властивості,  в яких він може відрізнятися 

від прототипу) [132, с. 361].  

Вчений М. В. Салтевський відзначав, що криміналістична 

характеристика – це інформаційна модель, яка являє собою якісно-кількісну 

систему опису типових ознак конкретного злочину. Це означає, що:  

а) криміналістична характеристика – це сукупність інформації, яка 

певним чином субординована у систему, що являє собою абстраговану 

узагальнену інформаційну модель конкретної події;  

б) опису підлягають не всі, а тільки типові ознаки, тобто, загальні для 

даного виду (групи) злочинів. Тому поняття криміналістичної характеристики є 

видовим, типізованим;  
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в) ознаки описують на якісному рівні, характеризуючи співвідношення їх 

кількісних сторін. Тому, в інформаційній моделі описані ознаки повинні мати 

ймовірнісно-статистичні показники, що відображають взаємозв’язок між 

елементами криміналістичної характеристики [130, с. 7-8; 220, с. 245].  

Таким чином, опис та модель у даному визначенні практично 

ототожнюються, тому на нашу думку, не буде помилковим визначати 

криміналістичну характеристику через опис чи модель, оскільки це є зовнішнім 

виразом та прикладним моментом формування криміналістичної 

характеристики.  

Також, варто наголосити, що важливе значення для формування 

криміналістичної характеристики певного виду злочинів загалом, та ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, зокрема, має метод моделювання. При цьому, зауважимо, що їх 

ототожнення є помилкою, хоча вони й схожі за своєю структурою.  

Також, Т. С. Волчецька типову криміналістичну характеристику 

представляє як результат дослідження, проведеного на типовій моделі злочинів 

певного виду, кінцевий результат і продукт цього модельного дослідження. Ми 

підтримуємо таку думку автора відносно того, що криміналістична 

характеристика злочину – це замкнута інформаційна система, що містить у собі 

знання достовірного характеру. Інформаційна модель (система) – це система, 

що містить в собі як достовірне, так й вірогідне знання. Як правило, в 

порівнянні з криміналістичної характеристикою злочину модель 

характеризується більш високим рівнем формалізації, що істотно спрощує 

проведення з нею експериментів (з криміналістичною характеристикою 

злочину будь які експерименті виключені). Тобто поступово зі знання 

ймовірного характеру (типова модель) проявляється знання достовірного 

характеру (криміналістична характеристика певного злочину) [56, с. 24].  

Вважаємо за доцільне криміналістичну характеристику ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
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та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

формувати за допомогою типової інформаційної моделі даного виду злочинів, 

оскільки такий підхід відрізняється репрезентативністю, наглядно дає загальне 

уявлення про вид злочину, що може відображатися у схемі, малюнку тощо. У 

моделі можна зручно відобразити кореляційні зв’язки між елементами 

криміналістичної характеристики. Окрім того, криміналістична характеристика 

злочинів може бути подана у вигляді описів, таблиць, схем, графіків, 

комп’ютерних програм тощо [250, с. 81].  

Також, у криміналістиці існують твердження стосовного того, що 

криміналістична характеристика певного виду злочинів повинна містити у собі 

не лише типові ознаки злочинної діяльності, які створюють спрощене уявлення 

про злочинну діяльність, упускаючи менш поширені ознаки, а й нетипові, 

одиничні прояви.  

Так, на думку В. В. Лисенко, криміналістична характеристика має 

практичне значення не тільки у випадку встановлення типових зв’язків між її 

елементами, вона може бути також ефективно застосована у діяльності слідчих 

органів за наявності нетипових особливостей окремих елементів та зв’язків. 

Автор пропонує включити до змісту криміналістичної характеристики 

інформацію про злочини, яка має одиничні прояви злочинної діяльності, котрі 

можуть мати поширення у майбутньому [166, с. 234].  

Із вказаною точкою зору не можна погодитися, оскільки наукова цінність 

криміналістичної характеристики окремого виду злочину полягає саме у 

висвітленні типових ознак злочинної діяльності, у встановленні тих 

закономірностей між елементами криміналістичної характеристики, які не 

можливо встановити в одиничних проявах. 

Своєю чергою, В. В. Тіщенко наголошує, що незалежно від визначення 

дефініції криміналістичної характеристики злочинів, її місця в системі 

теоретичних положень криміналістики та криміналістичної методики, 

криміналістична характеристика злочинів, як елемент наукової 

криміналістичної системи, повинна сприяти головному завданню й функції цієї 
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системи: підвищенню ефективності розслідування злочинів. Автор стверджує, 

що криміналістична характеристика окремої категорії злочинів повинна 

описувати характерні варіанти злочинної діяльності, характерні ознаки 

злочинців та жертв, сліди такої діяльності й можливі джерела, місця їх 

виявлення, їх характер та доказово-інформаційну значимість. Тобто, вона дає 

типову картину і типові варіанти злочинців окремої категорії [266, с. 50].  

Окремої уваги заслуговує позицію В. Д. Берназ, який розуміє 

криміналістичну характеристику як засновані на державних статистичних 

даних та їх джерел обставини, які були доведені, та інші обставини, котрі мали 

значення для попередження, виявлення, розкриття, розслідування та судового 

розгляду досліджуваних злочинів даної категорії [31, с. 53].  

Також, наголосимо, що поняття «криміналістична характеристика» 

розглядається вченими в теоретичному та прикладному аспектах. Так, 

теоретичне значення криміналістичної характеристики полягає у системному 

описі криміналістично значимих елементів певної категорії злочинів, у 

визначенні їх зв’язків та відносин, що обумовлюють відповідну картину 

слідоутворення, джерела і характер доказувальної інформації, що істотно 

впливає на розробку наукових рекомендацій для застосування методів, 

прийомів і засобів, спрямованих на розслідування таких злочинів [265, с. 69].  

В. В. Тіщенко наголошуючи на теоретичному значенні криміналістичної 

характеристики вказав, що криміналістична характеристика злочинів відкриває 

можливість для пошуку і прогнозування можливої інформації, а надалі – і для 

встановлення невідомих обставин злочину, що розслідується [266, с. 85].  

Прикладне значення криміналістичної характеристики полягає у тому, 

що криміналістична характеристика злочинів є робочим інструментом, який 

використовують під час розслідування злочинів [12, с. 10].  

Окрім зазначеного, варто також вказати, що деякі дослідники визначають 

криміналістичну характеристику крізь призму її функцій.  

Так, І. М. Лузгін указував на такі функції криміналістичної 

характеристики як: евристичну та пізнавальну (сприяють пошуку слідів і 
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розслідуванню злочину); організаційно-методичну (допомагає правильно 

обрати методи розслідування та організувати роботу слідчого); оцінкову 

(допомагає оцінити ознаки конкретних діянь, зіставляючи їх з типовими, 

властивими визначеній категорії злочинів) [169, с. 27].  

А. М. Полях підкреслює, що криміналістична характеристика злочину 

повинна бути для слідчого своєрідною інформаційною базою даних, системою 

відомостей про певний вид (групу, різновид) злочинів [205, с. 13].  

Вважаємо, що практична значимість криміналістичної характеристики 

злочинів розкривається через закономірні зв’язки між її структурними 

елементами. Р. С. Бєлкін, зокрема, наголошував, що криміналістична 

характеристика як єдиний комплекс має практичне значення лише в тих 

випадках, коли встановлені кореляційні зв’язки і залежності між елементами, 

котрі мають закономірний характер [254, с. 316].  

Водночас, окремі криміналісти вказали на об’єктивні труднощі у 

встановленні кореляційних зв’язків криміналістичної характеристики [258, с. 

63-64].  

Аналіз наведених позицій вчених та науковців дає можливість визначити 

авторське бачення категорії криміналістична характеристика ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, під яким ми пропонуємо розуміти узагальнену систему 

криміналістично значущих ознак, типових відомостей про них щодо ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, що використовуються для оптимального вирішення завдань 

кримінального провадження та ефективного досудового розслідування.  

Таким чином, криміналістична характеристика ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

слугує побудові та перевірці слідчих версій; вибору тактики та стратегії 



37 

досудового розслідування та судового розгляду; визначенню напрямків пошуку 

та ймовірного уявлення про недостатню інформацію щодо даного виду 

злочину.  

Також, в рамках предмету даного підрозділу дисертаційного 

дослідження, вбачаємо за доцільне дослідити структурні елементи 

криміналістичної характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що також є теоретичною 

передумовою формування криміналістичної характеристики ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

Структура (від лат. structura, побудова, розміщення) відповідно до 

тлумачного словника сучасно української мови означає взаєморозміщення та 

взаємозв'язок складових частин цілого; будова; устрій, організація чого-небудь, 

форма [246, с. 798].  

Структура – це множина частин або форм (елементів), які знаходяться у 

взаємодії та специфічному порядку, необхідному для реалізації певних функцій 

[257].  

Отже, структура являє собою стійке відображення взаємних відносин 

елементів цілісного об’єкта, в даному випадку, - криміналістичної 

характеристики.  

Своє бачення змісту криміналістичної характеристики запропонував В. 

Гавло, який виділив такі елементи:  

а) ситуація, що виникла перед вчиненням злочину;  

б) спосіб злочину (підготовка, вчинення, приховування);  

в) слідча реальна ситуація, що склалася на момент порушення 

кримінальної справи;  

г) ситуація розслідування на початковому етапі, на момент пред’явлення 

обвинувачення і після нього [60, с. 123; 32, с. 321]. 
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Більшість учених включають до складу криміналістичної характеристики 

злочинів спосіб підготовки до вчинення злочину, спосіб безпосередньо 

вчинення злочину, обстановку вчинення злочину (в яку включають місце, час), 

типову слідову картину, спосіб приховування злочину, особу злочинця та 

особу потерпілого [5, с. 130-131]. 

О. Я. Баєв визначив, що криміналістична характеристика складається з 

комплексу елементів, які перебувають між собою у внутрішніх та зовнішніх 

закономірних зв’язках. Вона складається саме із системи взаємозв’язаних 

елементів, а не просто з множини чи сукупності, оскільки зміни, викликані 

одними елементами, перебувають у закономірному взаємообумовленому 

зв’язку з елементами, які викликали ці зміни [9, с. 17]. 

Автори В. Танасевич і В. Образцов виділили такі елементи 

криміналістичної характеристики:  

а) спосіб вчинення злочину 

б) обстановку вчинення злочину;  

в) умови охорони об’єкта від замаху (враховуючи характеристику осіб, 

пов’язаних із забезпеченням недоторканності благ, на які вчинено замах);  

г) маскування, спрямоване на приховування слідів злочину й осіб, що 

його скоїли;  

д) особу злочинця і спосіб його поведінки до і після вчинення злочину 

[260, с. 101].  

Так, на думку окремих вчених, структура криміналістичної 

характеристики злочину включає також такі елементи як: спосіб вчинення 

злочину, типові сліди, інформація, яка залишилася після його вчинення та інші 

важливі ознаки та відомості.  

Коротко розглянемо кожен із елементів криміналістичної характеристики 

злочинів. Так, спосіб вчинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є одним із ключових 
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елементів криміналістичної характеристики, який досить тісно пов'язаний із 

особою злочинця та у значній мірі визначається мотивом злочину. 

Що стосується такого елементу криміналістичної характеристики як 

особа злочинця зазначимо, що його дослідження повинно здійснюватися 

комплексно та включати демографічні, соціологічні та психологічні 

особливості такої особи, її фах та професію, а також її психофізіологічний стан 

до вчинення злочину, в момент вчинення та після вчинення злочину. Аналіз 

вказаних ознак допоможе слідчим органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства, у кваліфікації діяння та якісному 

проведенні досудового розслідування злочину, передбаченого ст. 2121 КК 

України.  

Суттєву увагу при побудові криміналістичної характеристики ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування необхідно приділити мотиву злочину, що залежить безпосередньо 

від особи злочинця. Оскільки його правильне визначення на початку 

кримінального провадження сприятиме швидкому, повному та 

неупередженому розслідуванню і судовому розгляду [156].  

Наступними елементами є час, місце, обстановка та типові сліди ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, що є одними із обов’язкових елементів криміналістичної 

характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування. Це пояснюється тим, що кожен злочин 

відбувається у відповідних умовах реальної дійсності у відповідний час та 

місці, які є взаємопов’язаними та впливають на поведінку особи злочинця.  

Більш детально зазначені структурні елементи криміналістичної 

характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 
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державне пенсійне страхування нами будуть досліджені в рамках наступних 

підрозділів дисертаційного дослідження.  

Підсумовуючи викладене зазначимо, що криміналістична характеристики 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування являє собою важливу наукову категорію, що має теоретичне 

значення для побудови методики розслідування даного виду злочинів та 

практичне значення для процесу розслідування окремого виду злочину, адже 

дозволяє сформувати типові версії вчиненого та визначити способи їх 

перевірки.  

Сутність криміналістичної характеристики ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування полягає у тому, 

що вона являє собою опис елементів даного виду злочинів, який здійснюється 

на основі практичного досвіду правоохоронних органів та спрямований на 

оптимізацію та покращення процесу досудового розслідування.  

До елементів криміналістичної характеристики ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

запропоновано віднести наступні: способи вчинення злочину, час, місце, 

обстановка та типові сліди вчинення даного виду злочину, особа злочинця.  

 

1.2. Типові способи ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

 

Першочерговим слід наголосити, що найважливішою складовою 

частиною типової криміналістичної характеристики, центральним її елементом 

є спосіб вчинення злочину (кримінального правопорушення). Його науковий 

аналіз разом із іншими елементами типової криміналістичної характеристики 
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дозволить слідчому відтворити недостатню інформацію про злочин та 

відповідно висунути версії щодо осіб, які його вчинили. Тому, доцільним в 

рамках предмету даного підрозділу дисертаційного дослідження є визначення 

сутності категорії «спосіб вчинення злочину».  

Способам вчинення злочину у криміналістиці завжди приділялася значна 

увага, оскільки саме вони виступають своєрідним «ключем» до розкриття 

злочинів, відбивають характерні риси особи, яка його вчинила, є визначальною 

ланкою в розробці окремих методик і в деяких випадках уможливлює 

розмежування окремих видів злочинів, тощо [96, с. 4]. Саме спосіб вчинення 

злочину є тією головною якісною характеристикою діяльності злочинця, яка 

найтісніше взаємопов’язана з властивостями інших елементів злочинної події 

[44, с. 5-6].  

Криміналістика розглядає спосіб вчинення злочину як об’єктивну 

закономірність процесу утворення доказів, пізнання якої дозволяє створювати 

науково обґрунтовані засоби, прийоми та методи виявлення, фіксування та 

дослідження доказів. Спосіб вчинення злочину складається з комплексів 

взаємопов’язаних дій злочинця, котрі залишають у зовнішньому світі властиві 

йому сліди-відображення. Дії з підготовки до вчинення та приховання злочину, 

які входять у спосіб, знаходяться у взаємозумовленому зв’язку між собою та з 

часом й місцем їх вчинення, з використанням тих або інших знарядь та засобів. 

Вчений М. В. Салтевський визначає спосіб вчинення злочину як 

«комплекс динамічних актів, рухів, що залишають у навколишньому 

середовищі зміни – сліди злочину, які є джерелом інформації для розкриття 

злочину, виявлення і викриття винних» [235, с. 424-425]. Безумовно, така 

чіткість пояснень імпонує. 

Зокрема, В. О. Образцов пізнання способу вчинення злочину визначає як 

метод практичної діяльності, як один із шляхів встановлення істини за 

принципом – «від способу вчинення злочину до його розкриття» [190, с. 43].  

Дослідниця Л. В. Дмитрієва у своєму дисертаційному дослідженні 

«Методика розслідування зґвалтувань, вчинених неповнолітніми», спосіб 
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злочину визначає як своєрідний образ дій особи злочинця, що виражається у 

певній системі операцій та прийомів. Спосіб вчинення злочину являє собою 

збірне поняття. Його структура на думку авторки, охоплює: засоби готування 

(підготовки) до злочинного діяння, способи його вчинення та способи 

приховування (маскування). Не завжди спосіб злочину має повну структуру. 

Існують злочини, що можуть відбуватися без попередньої підготовки або такі, 

що не мають на меті наступне приховування події або наслідків злочину [79, с. 

13].  

На думку, А. С. Железняк спосіб вчинення злочинів – це один з елементів 

криміналістичної характеристики окремого виду злочину або групи злочинів. 

Як відомо, у криміналістиці під способом вчинення злочину розуміється і 

певна, притаманна лише одній особі (або організованій групі осіб) сукупність 

дій і засобів, використовуваних при вчиненні злочинів одного і того ж виду. Не 

випадково спосіб вчинення злочину називають «почерком» злочинця. Спосіб 

вчинення злочину формується у правопорушника під впливом різних факторів 

в результаті неодноразового злочинного діяння одного і того ж виду. Але 

нерідко спосіб вчинення злочину стає «звичним» вже після першої «удачі» [92, 

с. 88]. 

На думку Д. І. Астапкіна та С. М. Астапкіна, вибір способу вчинення 

злочину та його приховування залежить від вибору предмета злочинного 

посягання, в той же час вибір способу вчинення злочину закономірно 

пов'язаний з особистістю злочинця, його життєвим та професійним досвідом 

[7, с. 149]. Таким чином звертається увага на взаємозв’язок елементів 

криміналістичної характеристики між собою та на важливість їх дослідження, 

що допоможе звузити коло пошуку злочинця [22, с. 188-195; 122]. 

Спосіб вчинення злочину (modus operandi system) свідчить про те, як та 

яким чином особа чинить суспільно небезпечну дію, які прийоми, методи і 

засоби вона використовує для цього. Спосіб учинення злочину характерний, 

насамперед, для злочинної дії як активної, вольової суспільно небезпечної 

поведінки особи [195, с. 36].  



43 

У поняття «спосіб вчинення злочину» у криміналістиці включаються не 

тільки дії з його безпосереднього вчинення, але і його підготовка та 

приховування. Такий підхід дозволяє з усією повнотою розкривати механізми 

вчинення злочинів окремих видів, що має велике значення при формуванні 

рекомендацій для їх розслідування [53, с. 24].  

Особливо важливу роль даних про спосіб вчинення злочину на практиці 

важко переоцінити. Так, успішне розкриття злочину залежить від того, 

наскільки швидко та оперативно будуть віднайдені важливі для кримінального 

провадження відомості, оскільки їх знання, особливо про  спосіб вчинення 

злочину багато в чому сприяє формуванню імовірних слідчих версій про особу 

або про коло осіб, які можуть вчинити злочин, про окремі істотні деталі 

механізму і властивості інших елементів криміналістичної характеристики.  

З цим неможна не погодитись, бо дії з приготування до злочину, його 

скоєння і приховування, в більшості випадків, визначають весь злочинний 

механізм [182, с. 102-103]. Завдяки цьому практика йде саме по шляху 

невідкладного пошуку криміналістично значимої інформації, що спрямована 

на виявлення відомостей про спосіб скоєння злочину. 

В. О. Малярова криміналістичну інформацію визначає як відомості про 

обставини вчиненого злочину (зокрема, злочинця, обставини злочину та ін.), 

отримані від матеріальних або ідеальних слідів із використанням 

криміналістичних засобів, прийомів та методів [180, с. 148]. Відповідно, 

слідчий використовує криміналістичну інформацію для досягнення важливих 

цілей розслідування вказаної категорії злочинів: виявлення джерел (носіїв) 

криміналістичної інформації про злочину подію; розробки і реалізації 

оптимальних, найбільш ефективних напрямків розслідування злочину; 

планування діяльності з розслідування злочинів; координації взаємодії зусиль 

суб’єктів розслідування; контролю і визначення ефективності реалізованих 

тактичних рішень, організаційних і слідчих (розшукових) дій; внесення 

відповідних коректив і доповнень у здійснення процесу розслідування.  
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Ефективність діяльності слідчого з нейтралізації протидії розслідуванню 

і його пошукова діяльності в рамках розслідування злочину, багато в чому 

залежить від обсягу і якості інформації, яка знаходиться в його розпорядженні 

[181, с. 41]. 

Способи вчинення злочину, як правило, повторюються. Злочинець діє в 

аналогічних умовах, він має соціальні та психологічні типові риси, 

використовує певні знаряддя і засоби злочину. Обрання засобу вчинення 

злочину пов’язано з певними особливостями, а саме: 1) особи злочинця (стать, 

вік, судимість, наявність чи відсутність злочинного досвіду тощо); 2) об’єкта 

злочинного посягання (віктимність жертви, відсутність охорони майна тощо). 

Повторювальність учинення злочинів пов’язана із повторювальністю 

об’єктивних та суб’єктивних чинників, що їх визначають. Узагальнення слідчої 

практики дозволяє встановлювати типові способи вчинення різних видів 

злочинів [148, с. 237; 194, с. 191-192], у тому числі, ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

Зазначимо, що спосіб вчинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування як складовий елемент 

криміналістичної характеристики методики розслідування вказаної сфери 

злочинної діяльності включає в себе: спосіб підготовки, спосіб 

безпосереднього вчинення та приховування злочину. Слід також відзначити 

взаємозалежність складових елементів криміналістичної характеристики 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, а саме залежність способу від місця та часу вчинення, 

особистісних характеристик злочинців, їх взаємовідносин, особливостей 

взаємовідносин та інших обставин, що буде нами розкрито в наступних 

підрозділах дисертації.  



45 

Також, вартонавести позицію вченого Р. С. Бєлкіна, який під способом 

вчиення злочину розуміє систему умисних дій з підготовки, скоєння і 

приховування злочину, що охоплюється єдиним злочинним задумом, 

детерміновану психофізичними якостями особи злочинця (його співучасників) 

і вибірковим використанням ним (ними) відповідних умов, місця, часу, а також 

врахуванням можливих дій (бездіяльності) з боку потерпілого, інших осіб [27, 

с. 359; 112. с. 158].  

Вчений Р. Л. Степанюк розуміє під способом вчинення злочинів, 

передбачених ст. 210 і 211 КК України сукупність умисних актів поведінки 

(дій або бездіяльності) службової особи, спрямованих на порушення вимог 

чинного бюджетного законодавства при формуванні, розподілі, перерозподілі, 

одержанні й використанні бюджетних коштів [251, с. 8].  

Також, слід вказати позицію Л. Л. Каневського, який визначає спосіб 

вчинення злочину як комплекс психофізичних та професійних навичок, які 

злочинець з урахуванням об’єкта злочинного посягання, обстановки, часу і 

місця використовує для підготовки, вчинення і приховування злочинів [114, с. 

80].  

Досить цікавим є визначення способу вчинення злочину сформоване Г. Г. 

Зуйковим у 1970 р. [62, с. 52; 112, с. 160; 263, с. 94], згідно з яким, спосіб 

скоєння злочину – це система дій з підготовки, скоєння і приховування 

злочину, детермінована умовами зовнішнього середовища і психологічними 

якостями особи, пов’язаними з виборчим використанням відповідних засобів та 

умов його місця і часу» [100, с. 205].  

Перш ніж розглянути безпосередньо способи вчинення ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

слід зупинитися на способах підготовки до вказаного виду злочину. Під 

готуванням, в широкому сенсі, (підготуванням) до злочину розуміється 

підшукування або пристосування засобів або знарядь, або інше умисне 
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створення умов для вчинення злочину. Це може стосуватися підбору 

співучасників, розробки детального плану тощо.  

В даному контексті ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування передбачає такі способи 

підготовки до вчинення злочину як: створення фіктивних підприємств, установ, 

організацій; штучних умов, що полегшують вчинення даного виду злочину; 

підбір співучасників; підробка документів; завідомо неправдиве заповнення 

відповідних документів та розрахунків тощо.  

Слід відмітити, що вищевказані способи підготовки до вчинення такого 

злочину як ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування переходять безпосередньо в дії по досягненню 

злочинного умислу.  

Що стосується безпосередньо способів вчинення ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, слід 

наголосити, що їх класифікація залежить від ряду факторів, серед яких: 

об’єктивні – сфера господарської діяльності, компетенція службової особи, стан 

контролю за дотриманням вимог відповідного законодавства тощо; суб’єктивні – 

мета та мотив злочину, психологічні та соціальні особливості злочинця. 

Способи ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування досить різноманітні від простих, які полягають 

у звичайному перекрученні наданої інформації і розтраті грошових коштів на 

не передбачені цілі, до складних, які характеризуються довгостроковим етапом 

підготовки, створенням підставних фірм, розподілом ролей серед злочинців, 

пошуком спільників у фінансових установах і державних органах влади, 

розробленням складних схем переказу грошей, в тому числі на рахунки в 

іноземних установах, банках.  
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Ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування притаманне використання притаманне використання 

засобів злочину комп’ютерної техніки з сучасними версіями програмного 

забезпечення, сканерів, струменевих і лазерних принтерів (у тому числі 

кольорових). Для ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування характерно використання великої кількості 

різних документів — бухгалтерських, банківських, господарських та ін., що 

значно ускладнює процес розслідування. Нерідко злочин вчиняється в 

обстановці недостатньо організованої перевірки, недбалого ставлення 

співробітників установи до своїх обов’язків, а іноді і прямої участі банківських 

та посадових працівників у злочині. 

Результати узагальнення кримінальних проваджень показують, що 

предметом злочинного посягання виступають: єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 88,2 %; Страхові 

внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 73,6%. 

Способи вчинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ми пропонуємо 

розподіляти залежно від предмету злочинного посягання: єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування – планові та наявні 

способи вчинення злочину; страхові внески на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування – дія або бездіяльність (з урахуванням форми діяння).  

Зазначимо, що при посяганні на зазначені види грошових кошти, що 

підлягають сплаті до фондів соціального страхування використовуються в 

основному такі документи як: установчо-реєстраційні, бухгалтерський баланс, 

техніко-економічне обґрунтування, картки із зразками підписів та відбитків 

печаток і штампів тощо. Деякі терміни у визначенні поняття ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
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та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

потребують пояснення.  

Так, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування – це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до 

системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в 

обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у 

випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на 

отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування (п. 2 ч. 1 ст. 1 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування») [218].  

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст.212-1 КК України ОСОБА_1, 

підозрюваного в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого 

ч.2 ст.212-1 КК України. Свої вимоги обгрунтовує тим, що ОСОБА_1, 

працюючи з 14 вересня 2016 року заступником директора з економічних 

питань Державного підприємства «Дослідне господарство «Іванівка» Інституту 

сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук 

України» та будучи службовою особою підприємства, на яку згідно п.3, 6 ст.8, 

п.1 ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», пп.16.1.2, 16.1.3, 16.1.4 ст.16 ПК України покладено відповідальність 

за організацію бухгалтерського і податкового обліку, забезпечення фіксування 

фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, 

правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових 

платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з законодавством 

України, діючи умисно, всупереч загальнодержавним інтересам, порушуючи 

вимоги чинного законодавства, усвідомлюючи протиправний характер своїх 

дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, в період з 

20.10.2016р. по 21.01.2019р. умисно ухилився від сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на загальну суму 
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2963120,20 грн, що призвело до фактичного ненадходження до фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у великих 

розмірах (ОСОБА_1 застосував у фінансово-господарській діяльності 

підприємства схему ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування шляхом непогашення 

поточних нарахувань та збільшення заборгованості по сплаті даного внеску). 

Однак, в подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що 

ДП «ДГ «Іванівка» ІСГПС НААН України» в період з 23.04.2018р. по 

15.02.2019р. в повному обсязі відшкодувало збитки, заподіяні несплатою у 

період з 20.10.2016р. по 21.01.2019р. єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування, шляхом перерахування грошових коштів в 

сумі 2963120,20 грн [273].  

Прикладом слугує наступна фабула кримінального провадження, 

ОСОБА_1, перебуваючи на посаді головного бухгалтера МКП 

«Херсонтеплоенерго», будучи службовою особою комунального підприємства, 

в порушення норм діючого законодавства, у період листопада грудня 2018 

року, умисно, достовірно знаючи, що зобов`язання із сплати єдиного внеску на 

загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі ЄСВ) виконуються 

в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов`язаннями, маючи 

реальну можливість його сплатити, не перерахувала до фондів 

загальнообов`язкового державного соціального страхування грошові кошти, як 

сплату ЄСВ та боргу по вказаному внеску МКП «Херсонтеплоенерго» на 

загальну суму 1658264,37грн., які фактично своєчасно не надійшли до фондів 

загальнообов`язкового державного соціального страхування у погашення боргу 

з ЄСВ за період листопада грудня 2018 року, а кошти використала на інші 

господарські цілі підприємства [50].  

Наприклад, ОСОБА_1, працюючи на посаді головного бухгалтера 

державного підприємства «Нігинський кар`єр» (код ЄДРПОУ 00373741, 

Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с.Сахкамінь, вул. 

Українська, 1а), являючись службовою особою підприємства, відповідальною 
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за своєчасність, повноту нарахування та сплати податків та зборів 

(обов`язкових платежів) до бюджетів, а також внесків до державних цільових 

фондів України, в порушення вимог ст. 9 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» 

№2464 від 08.07.2010 (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального 

правопорушення) упродовж січня 2017 року - грудня 2018 року, умисно, 

достовірно знаючи, що зобов`язання із сплати єдиного внеску на 

загальнообов`язкове державне соціальне страхування виконуються в першу 

чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов`язаннями, усвідомлюючи 

суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання 

суспільно-небезпечних наслідків у вигляді несплати єдиного внеску на 

загальнообов`язкове державне соціальне страхування, при цьому маючи 

реальну можливість його сплатити, використовуючи  кошти  на обігових 

рахунках підприємства для інших цілей,  при виплаті у вказаний період 

заробітної плати працівникам ДП «Нігинський кар`єр» не оформила та не 

подала платіжні доручення в установи банку на перерахування до фондів 

загальнообов`язкового державного соціального страхування єдиного внеску на 

загальнообов`язкове державне соціальне страхування, внаслідок чого умисно 

ухилилась від сплати вказаного внеску у загальній сумі 1 716 812,60 гривень, 

що становить значні розміри [49].  

Страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування, збір на 

обов'язкове державне пенсійне страхування та страхові внески на 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, сплачені (які підлягають 

сплаті) згідно із законодавством, що діяло раніше; надходження від сплати 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що 

спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (абз. 33 

ч. 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування») [208; 213].  

ОСОБА_1, займаючи згідно угоди №01-01/2017 від 02.01.2017 року 

посаду бухгалтера повного товариства «Ломбард Комод» Горбач Олександр 
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Олегович і компанія», виконуючи організаційно - розпорядчі обов'язки та 

адміністративно - господарські функції, до яких входило [208; 213]: 

- відповідно до п.2 ст.6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 

на загально-обов'язкове державне соціальне страхування: платник єдиного 

внеску зобов'язаний: своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати 

і сплачувати єдиний внесок; вести облік виплат (доходу) застрахованої особи 

та нарахування єдиного внеску за кожним календарним місяцем і календарним 

роком, зберігати такі відомості в порядку, передбаченому законодавством; 

допускати посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду до 

проведення перевірки правильності нарахування, обчислення та  сплати 

єдиного внеску за наявності направлення на перевірку та посвідчення осіб, 

надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що 

виникають у процесі перевірки;   подавати звітність до територіального органу 

Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими 

Пенсійним фондом за погодженням з відповідними фондами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним 

органом виконавчої влади у галузі статистики [208]; 

- відповідно до п.2.1 угоди №01-01/2017 від 02.01.2017 року надає 

послуги ведення бухгалтерського обліку, нарахування та сплата заробітної 

плати, сплати податків, зборів та обов'язкових платежів співробітникам 

товариства. 

- відповідно до п.1.1 угоди №01-01/2017 від 02.01.2017 року надає 

послуги ведення бухгалтерського обліку, нарахування та сплата заробітної 

плати, сплати податків, зборів та обов'язкових платежів співробітникам 

товариства, в обсязі і на умовах передбачених цією угодою. 

- відповідно до п.8 ст. 9 зазначеного Закону України платники єдиного 

внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний 

місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця [208]; 

Тобто, будучи службовою особою зазначеного вище суб'єкта 

підприємницької діяльності та діючи в порушення перерахованих вимог 
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нормативно - правових документів, в період з 01.03.2017 по 31.01.2018 року 

умисно ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування на загальну суму 1 921 058,54 грн., що призвело до 

фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування коштів у значних розмірах та підтверджено 

висновком №36733/7/26-15-13-09-10 складений ГУ ДФС у м. Києві [47; 209; 

208].  

Також, ОСОБА_3, відповідно до наказу № 50-к від 28 лютого 2016 року, 

був призначений на посаду бухгалтера повного товариства «Ломбард 

«Регіональний» ПП Златодар 585» і Компанія», у тому числі Ломбардного 

відділення №39 повного товариства «Ломбард «Регіональний» [209] ПП 

Златодар 585» і Компанія» (код ЄДРПОУ 04726917), яке перебуває на 

податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС м. Києва, 

юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Будівельників, буд. 4-а, виконуючи 

відповідно до посадової інструкції бухгалтера повного товариства «Ломбард 

«Регіональний» ПП Златодар 585» і Компанія» (затвердженої директором 

ОСОБА_4 01.03.2017 року) організаційно-розпорядчі та адміністративно-

господарські функції підприємства [208]: 

- забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних 

методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності 

підприємства і технології оброблення облікових даних; 

- забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку 

фінансової звітності Товариства, підписання її та подання в установлені строки 

відповідним структурам; 

- здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої 

інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів 

Товариства; 

- бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, 

які передбачають підпис бухгалтер по нарахуванню заробітної плати, до 
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органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими 

формами та інструкціями [209]; 

- відповідно до п.8 ст. 9 зазначеного Закону, платники єдиного внеску 

зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не 

пізніше 20 числа наступного місяця [209].  

- відповідно до п.2 ст.6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 

на загально-обов'язкове державне соціальне страхування № 2464- VI [208] від 

08.07.2010 року, із подальшими змінами та доповненнями, платник єдиного 

внеску зобов'язаний: своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати 

і сплачувати єдиний внесок; вести облік виплат (доходу) застрахованої особи 

та нарахування єдиного внеску за кожним календарним місяцем і календарним 

роком, зберігати такі відомості в порядку, передбаченому законодавством; 

допускати посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду до 

проведення перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати 

єдиного внеску за наявності направлення на перевірку та посвідчення осіб, 

надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що 

виникають у процесі перевірки; подавати звітність до територіального органу 

Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими 

Пенсійним фондом за погодженням з відповідними фондами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним 

органом виконавчої влади у галузі статистики [209].  

Тобто, будучи службовою особою підприємства, усвідомлюючи 

покладену на нього відповідальність з правильного та своєчасного 

перерахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, діючи протиправно та передбачаючи настання суспільно-

небезпечних наслідків у вигляді ненадходження до фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування грошових коштів у 

великих розмірах, бажаючи їх настання, умисно не сплатив єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування [48].  
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Аналіз наведених судових рішень та практики притягнення особи 

злочинця до кримінальної відповідальності за ст. 2121 КК України дає підстави 

дійти висновку, що типовими способами вчинення вказаного злочину залежно 

від предмету посягання є: 

1) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування: 

- несплата єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне 

страхування; 

- перерахування відповідних коштів на інші рахунки; 

- неналежна організація бухгалтерського і податкового обліку, що 

призвело до ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування; 

- незабезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських 

операцій у первинних документах, неправильність обчислення, несвоєчасність 

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних 

цільових фондів; 

- непогашення поточних нарахувань та збільшення заборгованості по 

сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

тощо.  

2) страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування: 

- завідомо неправдиве складання на основі даних бухгалтерського обліку 

фінансової звітності строки відповідним структурам;  

- завідомо неправдиве подання інформації про фінансовий стан, 

результати діяльності та рух коштів Товариства; 

- завідомо неправдиве подання періодичної звітності, які передбачають 

підпис бухгалтер по нарахуванню заробітної плати тощо.  

Враховуючи викладене зазначимо, що надана нами криміналістична 

класифікація типових способів вчинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 
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загальнообов’язкове державне пенсійне страхування розроблена нами з 

урахуванням способу дії та предмету злочинного посягання, що допоможе 

слідчому в майбутньому висунути версії про обставини злочину, особу злочинця 

та обрати найбільш ефективні методи проведення досудового розслідування. 

Отже, типовими способами вчинення ухилень від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є: несплата єдиного 

внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; перерахування 

відповідних коштів на інші рахунки; неналежна організація бухгалтерського і 

податкового обліку, що призвело до ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; незабезпечення 

фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних 

документах, неправильність обчислення, несвоєчасність сплати податків і 

зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів; 

непогашення поточних нарахувань та збільшення заборгованості по сплаті 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

завідомо неправдиве подання інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух коштів тощо. 

 

1.3. Час, місце, обстановка та типові сліди ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування 

 

Будь-які злочини та зокрема ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування вчиняються злочинцями в 

конкретному місці, у чітко визначений час та в реальних умовах дійсності, 

тому дослідження вказаних елементів криміналістичної характеристики є 

особливо актуальним.  
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Час вчинення злочину – це певний відрізок (проміжок) часу, протягом 

якого відбувається суспільна небезпечне діяння і настають суспільно 

небезпечні наслідки [134, с. 143]. Встановлення часу на всі етапи злочину має 

важливе криміналістичне значення. Час впливає на всі етапи виникнення, 

існування і використання доказової інформації. Урахування впливу часового 

фактору в процесі розслідування дозволяє: а) визначити час події злочину; б) 

встановити часові зв’язки між фактами; в) з’ясувати черговість подій, дій або 

фактів; г) обчислити тривалість різних подій та ін. [194, с. 193].  

Час вчинення ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування є одним із основних складових 

криміналістичної характеристики досліджуваної категорії злочинів. Вибір з 

боку особи злочинця наперед визначеного часу злочинного посягання залежить 

від низки об’єктивних й суб’єктивних чинників. 

В результаті дослідження стосовно часу вчинення ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування нами 

встановлено: найчастіше такі злочини вчиняються в денний час, і найменша 

кількість – у нічний час.  

На вибір злочинцем конкретного часу посягання впливає цілий ряд 

чинників, які в певній мірі корелюються з його особистістю: спосіб, кількість 

злочинців, їх вікові особливості, взаємини злочинців і багато інших.  

Так, за часом вчинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, злочини поділяються на 

такі, що вчиняються і як правило в денний проміжок часу.  

Таким чином, зв’язок місця та часу вчинення ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є визначальним 

для ефективного проведення досудового розслідування та вирішення завдань 
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кримінального провадження. Вказані елементи криміналістичної 

характеристики разом з іншими елементами у сукупності можуть допомогти 

слідчому висунути версії про особу злочинця, місця можливого його 

перебування і прогнозувати слідчі ситуації, які будуть складатися на наступних 

етапах розслідування. Виявлення тимчасових зв’язків і відносин, пов’язаних з 

подією конкретного злочину, які знайшли своє відображення в навколишньому 

середовищі, дозволяють визначити необхідні елементи предмета доказування і 

реконструювати юридично значимі обставини розслідуваної події.  

Місце вчинення злочину – це певна територія або інше місце, де 

відбувається суспільно небезпечне діяння і настають його суспільно небезпечні 

наслідки [154, с. 143].  

Місце вчинення злочину в теорії кримінального права розглядають в 

аспекті дії кримінального закону в просторі та як ознаку об’єктивної сторони 

[177, с. 198]. У підручниках з кримінального права України місце вчинення 

злочину визначають як певну територію, на якій вчинюється злочин [153, с. 

104]; певну територію або інше місце, де відбувається суспільно небезпечне 

діяння і настають його суспільно небезпечні наслідки [152, с. 143]; певну 

територію, де почато і закінчено діяння або настав злочинний наслідок [151, с. 

147]; територію, на якій почато, закінчено діяння або настав злочинний 

наслідок [35, с. 133]. 

Місце вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики 

дозволяє відповісти на запитання – де вчинено злочин. Місцем вчинення 

злочину може бути робоче місце посадової особи, особи підприємця, який 

ухиляється від сплати єдиного соціального внеску тощо. Важливе значення 

мають й ті місця, де здійснюється підготовка до злочину або залишені сліди, 

пов’язані із злочинною подією, або приховані їх ознаки. При розслідуванні 

багатьох злочинів необхідно враховувати: а) місце, де відбувалися підготовчі 

дії до вчинення злочину; б) місце безпосереднього вчинення злочину; в) місце, 

де залишені сліди (у широкому розумінні) злочинного зазіхання; г) місце 
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приховування слідів злочину, знарядь і засобів його вчинення, предмета 

злочинного зазіхання [194, с. 192-193].  

Зокрема, за місцем діяльності злочини, що розглядаються, можуть 

вчинятися в: а) органах державної влади та органах місцевого самоврядування; 

б) державних і муніципальних закладах; в) органах громадських і релігійних 

організацій; г) приватних організаціях (як комерційних, так і некомерційних 

структур. Причому варто усвідомлювати, що місце вчинення злочину 

конкретизує й індивідуалізує сам злочин. 

Разом із тим злочини у сфері господарської діяльності загалом, та 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, зокрема, можуть вчинятися в різних галузях і видах економічної 

діяльності. Так, за названі злочини вчиняються на підприємствах, в установах, 

організаціях за наступними видами діяльності: державне управління й оборона, 

обов’язкове соціальне страхування; надання інших видів послуг; фінансова та 

страхова діяльність; діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку; 

підприємництво тощо.  

Досудове розслідування злочинів на думку, В. Ф. Єрмолович, 

починається зі дослідження навколишньої обстановки, що допомагає скласти 

уявлення про мотиви, цілі, способи, суб’єкти та механізм вчинення злочину 

[88, с. 167-168].  

Варто вказати, що літературі з другої половини ХХ ст. серед науковців у 

юридичній літературі розпочалися активні дискусії щодо визначення такого 

елементу криміналістичної характеристики як обстановка вчинення злочину. 

На початкових етапах наукових досліджень поняття обстановки вчинення 

злочинів вчені розуміли переважно у вузькому значенні і зводили її до 

обстановки вчинення місця події [101, с. 13-17]. Зокрема, автори А. М. 

Васильєв та М. П. Яблоков одними із перших виділили обов’язкові елементи 

обстановки вчинення злочину: поведінка учасників та психологічні зв’язки між 

ними [40, с. 125]. 
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Також, розвиток криміналістичної методики надав поштовх щодо 

широкого розуміння обстановки вчинення злочину як сукупність матеріальної 

обстановки місця події і обставин, умов зовнішнього середовища скоєння 

злочину [34, с. 13].  

На противагу зазначеному, варто вказати позицію В. І. Куликова, що усі 

елементи обстановки вчинення злочинів доцільно об’єднати у дві групи. При 

цьому автор зауважив, що обстановка вчинення злочину – це система, 

обмежена просторово-часовими рамками конкретної події злочину, котра 

включає в себе матеріальні (природні та техногенні) та соціально психологічні 

елементи об’єктивно оточуючого злочинця та спеціально обраного 

пристосованого до ним середовища, в якому відбувається злочинне діяння, і 

впливає на формування всіх його структурних елементів та детермінує 

характер поведінки співучасників злочину й відповідно обумовлює методику 

розслідування злочину [161, с. 45; 23, с. 145-151]. 

У юридичній літературі виділено кілька варіантів ставлення злочинця до 

умов зовнішнього середовища, що впливає на зміст його дій: а) суб’єкт 

адекватно і повно сприймає, а також оцінює об’єктивну обстановку, будує свої 

дії згідно з поставленою метою, ураховуючи всі чинники, складові, її зміст; б) 

суб’єкт використовує фактори, що сприяють досягненню мети, але внаслідок 

зайвої самовпевненості або з інших причин нехтує окремими несприятливими 

факторами обстановки, не враховує їх у своїх діях; в) суб’єкт унаслідок 

неуважності, недбалості, недостатнього розвитку органів чуття неадекватно 

усвідомлює об’єктивну обстановку, спотворено її сприймає або помиляється в 

її оцінці; г) суб’єкт з різних причин може діяти свідомо, нехтуючи факторами 

об’єктивної обстановки, не докладаючи зусиль для використання в обраному 

способі дій сприятливих факторів, не вживаючи заходів щодо пристосування 

до несприятливих умов або подолання їх [140, с. 175-176]. 

Також, найбільш вичерпний перелік елементів обстановки вчинення 

злочину надається І. М. Букаєвою. Авторка наголошує, що обстановка 

вчинення злочину – це форма взаємозв’язку фізичного та соціального 
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середовища в реалізації механізму злочинів, що формує об’єктивні 

закономірності їх функціонування, розвиток злочинних намірів або відмови від 

злочинів і є відбивною системою протиправної поведінки, за закономірностями 

якої на основі комплексу слідів створюється ретроспективна модель злочинів в 

процесі її розслідування, виявляються внутрішні зв’язки, умови і причини 

злочинів, обумовлюються прийоми застосування криміналістичної техніки, 

тактики і методики розслідування [34, с. 47].  

Отже, обстановка вчинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – це система чинників 

зовнішнього середовища, що характеризують місце, час, об’єкт і предмет 

посягання, склад співучасників і характер взаємовідносини злочинців, 

вчинення та приховування злочину. Використовуючи інформацію про 

обстановку вчинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та її взаємозв’язки з 

іншими елементами криміналістичної характеристики, можна висунути версії 

про особу злочинця, можливе місце перебування і передбачити слідчі ситуації 

на наступних стадіях розслідування, що і визначає вихідні позиції саме при 

розслідуванні ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування. 

Що стосується такого елементу криміналістичної характеристики як 

типові сліди ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, зазначимо, що слідова картина, яку можна 

спостерігати під час огляду місця події відображає характер дій злочинця, 

особливості його особистості та окремі обставини вчинення злочину.  

Слідова картина – поняття дещо умовне, близьке до поняття «слідова 

обстановка» або «інформаційне середовище», що включає в себе як 
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матеріальні, так й ідеальні відображення. Таким чином, слідова картина 

(слідова обстановка в широкому розумінні) як елемент криміналістичної 

характеристики являє собою абстрактну модель слідів злочину, що 

відображаються в матеріальну середовищі внаслідок його вчинення [237, с. 

150-151].  

На думку О. І. Дікунова, слідову картину розслідуваної події доцільно 

розуміти як сформовану в результаті взаємодії матеріальних елементів 

розслідуваної події цілісну систему джерел кримінально-релевантної 

інформації, яка відображатиме обставини і механізм розслідуваної події і 

використовувану для встановлення істотних обставин провадження [76, с. 63]. 

Тобто, слідова картина злочину є збірним поняттям, що включає опис 

матеріальних та ідеальних відображень і умов, що існують на момент 

виявлення злочину [77, с. 137; 223, с. 67].  

Будь який злочин являє собою взаємодію, що викликає утворення 

матеріальних й ідеальних відображень, які називаються слідами злочину. 

Більше того, цей елемент криміналістичної характеристики є відправною 

точкою розслідування. Це пояснюється тим, що диференціація слідів дає 

можливість створити основу подальшого дослідження криміналістичної 

характеристики злочинів, яка, в свою чергу, є підґрунтям для розроблення 

науково-обґрунтованих теоретичних положень та практичних рекомендацій із 

розслідування кримінальних правопорушень [117, с. 112; 240, с. 87; 223].  

В криміналістиці сліди злочину – це будь які зміни в навколишньому 

середовищі, пов’язані з подією злочину. Сліди злочину у вузькому значенні – 

це матеріальні утворення, що відображають зовнішню будову взаємодіючих 

об’єктів, тобто сліди копії. За допомогою таких відображень, по-перше, 

встановлюється родова приналежність і проводиться ідентифікація 

слідоутворюючих предметів; по-друге, з’ясовуються обставини, пов’язані з 

появою зазначених відображень. Сліди злочину, на думку, М. В. Салтевського, 

є результатом відображення минулого, поданого в сьогоденні. Це ідеальні і 
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матеріальні відображення, які є джерелами відомостей, інформації для 

пізнання події злочину [234, с. 85-86].  

Відтак, зазначимо, що слідова картина ухилень від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування об’єктивно відображає 

характер дій та особи злочинця, особливості його фахової підготовки, що 

виражені у способі підготовки до вчинення злочину, безпосереднього вчинення 

та приховування, а також інші обставини (мотив, мета, цілі тощо). 

Із гносеологічного погляду, як вважав Р.С. Белкін, слідами злочину є 

будь-які зміни середовища, що виникають у результаті вчинення в цьому 

середовищі злочину. За нашою класифікацією, ці зміни можуть бути двох 

видів: ідеальні («відбитки» події у свідомості людей) та матеріальні 

(«відбитки» події на предметах, зміни обстановки події). Механізм виникнення 

ідеальних змін і самі ці зміни як уявні образи у свідомості людей – учасників 

або сторонніх спостерігачів події – є об’єктом дослідження криміналістики 

лише частково, оскільки криміналістика черпає основні дані про ці процеси із 

психології, фізіології та інших наук про людину. У повному об’ємі 

криміналістичними об’єктами є матеріальні зміни середовища, і саме вони 

складають зміст поняття «сліди злочину» [10, с. 39]. 

Слідам учинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування властиві загальні 

закономірності механізму слідоутворення.  

В той же час, специфіка ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування полягає у слідах (так 

званій слідовій картині), що залишися після вчинення злочину.  

Так, криміналістична наука сліди вчинення злочину визначає як частину 

інформації (матеріальної або ж ідеальної), що об’єктивно виникає в результаті 

злочину на всіх стадіях його вчинення, щодо якої є науково обґрунтовані, 
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практично перевірені та допустимі засоби, прийоми й методи її виявлення, 

отримання, дослідження, використання та відповідної оцінки [193, с. 255; 258, 

с. 29-30].  

Отримана під час огляду інформація може мати доказове або орієнтуюче 

значення і використовуватися слідчим для висування версій та планування 

слідчих (розшукових) дій. 

За допомогою слідів можуть вирішуватися діагностичні та 

ідентифікаційні завдання: 

1) діагностичні: 

- встановлення механізму злочинної події в цілому; 

- визначення можливості вчинення дії або виникнення фактів (слідів) за 

певних умов; 

- встановлення різноманітніх властивостей та ознак обєкта, що залишив 

слід, зокрема анатомо-фізіологічних особливостей (ознак) особи злочинця; 

2) ідентифікаційні завдання: 

- ідентифікація особи за залишеними нею слідами (пальців рук, ніг 

тощо).  

Крім того, сліди злочину варто поділити на ідеальні (нематеріальні) та 

матеріальні. Ідеальні (нематеріальні) сліди злочину (уявні образи) – це 

відображена у свідомості людей і збережена в їхній пам’яті криміналістично 

значуща інформація. Матеріальні сліди – пов’язані зі злочином зміни в 

елементах навколишньої матеріальної обстановки, що утворилися внаслідок 

механічного, хімічного, біологічного, термічного або іншого взаємовпливу 

[124, с. 48].  

Р.С. Бєлкін акцентував увагу на значенні слідів злочину. Вони, на його 

думку, є важливими відображеннями злочинної діяльності. Вчений розділяв 

сліди злочину на матеріальні (відбитки події на предметах, зміна обстановки 

події) й ідеальні (відбитки події у свідомості людей) [26, с. 57; 29, с. 308]. 

Автори «Настільної книги слідчого» оперують терміном «типові сліди 

злочину», під яким розуміють будь-які зміни середовища, що виникли в 
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результаті вчинення злочину. Типові сліди злочину, на їх думку, охоплюють: 

зміни в речовій обстановці; сліди-відображення; предмети-речові докази; 

ідеальні сліди; запахові сліди та сліди-мікрочастинки [194, с. 194].  

Слідам ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування властиві загальні закономірності механізму 

слідоутворення. Водночас специфіка ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування знаходить своє 

відображення й у «слідовій картині» цих злочинів. Можна виділити дві суттєві 

особливості, притаманні слідам вчинення податкових злочинів [3, с. 140]. 

По-перше, результат учинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування і сам факт наявності цих 

злочинів, що дає підстави для провадження досудового розслідування та 

притягнення винного до відповідальності, знаходять відображення лише в 

документах (фінансових, бухгалтерських, податкових тощо). Якщо цього в 

документах не відображено, склад злочину, передбачений ст. 2121 КК України, 

відсутній. Саме так сконструйована законодавцем диспозиція даного складу 

злочину. Тому документи є основними носіями інформації про вчинення 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування і лише вони містять основну «слідову картину» вчиненого 

злочину.  

По-друге, предметом учинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є несплачений єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто 

обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється із 
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платників податку відповідно до Податкового кодексу України. Такий предмет 

має специфічні сліди свого зовнішнього прояву. Вони суттєво відрізняються 

від слідів в інших злочинах, у тому числі й у сфері господарської діяльності. У 

податкових злочинах предметом суспільно небезпечного діяння постає 

недоотримана державою вигода від діяльності фізичних або юридичних осіб. 

Ця діяльність знаходить своє відображення в документах, а податок, що 

підлягає сплаті, відображається в документах, які оформлюються за 

спеціальними правилами.  

Таким чином, матеріальні сліди вчинення ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування завжди 

відображаються в документах. У більшості випадків у даних злочинах ці сліди 

є не підчистками, травленнями або іншими виправленнями подібного роду, а 

відносяться до групи інтелектуальних підроблень. Це значно ускладнює роботу 

слідчого, оскільки потребує застосування спеціальних методів перевірки 

наданих або вилучених документів. Структуризація слідів ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у 

ході дослідження інформації про злочин та злочинця визначає їх місце в 

системі доказування, у виборі прийомів, методів і системи використання 

доказів на стадії досудового розслідування.  

Пошук матеріальних слідів вчинення податкових злочинів повинен бути 

цілеспрямованим. Як правило, сліди ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування містяться в тих 

документах, які фіксують наступне:  

1) відображення фінансово-господарської діяльності або окремих 

операцій в обліку і звітності (як бухгалтерської, так і податкової);  

2) фінансово-господарську діяльність платників податків або окремі 

фінансово-господарські операції, що здійснюються за їх участю [4, с. 175].  
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Залежно від способу вчинення злочину, виду несплаченого податку, 

сфери господарської діяльності, де було скоєно злочин, інформація про нього 

може міститися в різних документах і бути вираженою в різній формі [193, с. 

254]. Так, залежно від обставин провадження, така інформація може міститися 

в документах первинного обліку або інших документах обліку, декларації, 

тобто на останніх стадіях ведення звітності. 

Визначаючи структуру криміналістичної характеристики злочинів, В.Я. 

Тацій, М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та інші вчені термін 

«типові сліди злочину» розглядають більш широко, застосовуючи його до 

будь-яких змін середовища, які виникли у результаті вчинення злочину. 

Загалом слідами є: зміни у речовій обстановці;  предмети — речові докази; 

сліди-відображення (сліди рук, ніг, транспорту, інструментів тощо); ідеальні 

сліди (сліди пам’яті людини) [194, с. 194; 230, с. 110].  

Слушною, на нашу думку, є думка автора В. І. Галагана, що злочини, 

вчинені щодо обладнання, призначеного для незаконного виготовлення 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, призводять до 

певних змін, які відбуваються в органічній та неорганічній природі [60, c. 2]. 

Такі зміни поділяють на матеріальні (що виникають як результат взаємодії 

різних об’єктів) та ідеальні (суб’єктивні образи об’єктивної дійсності, 

відображені в пам’яті людини [230, с. 110]. 

З цього приводу вдало зазначає Є. Д. Лук’янчиков, що у процесі 

пізнавальної діяльності з розкриття злочину першочерговим є дослідження 

його слідів (предметів, фактів), які у подальшому можуть стати судовими 

доказами, тобто сліди злочину — це джерело інформації для встановлення 

істини у справі [158, с. 14; 159, с. 52; 230, с. 110].  

Зазначимо, що перелік документів, що відображають ознаки учинення 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування і містять сліди цього злочину, визначається тим, яким способом 
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вчинено злочин. Зокрема, матеріальні сліди злочину можуть бути на таких 

етапах:  

а) створення або отримання об’єкта;  

б) документального обліку об’єкта;  

в) розрахунку грошових коштів, що підлягають сплаті, і документального 

оформлення розрахунку;  

г) перерахунку тощо [4, с. 173; 193, с. 254].  

Так, типовими матеріальними слідами ухилень від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є наявність або, 

навпаки, відсутність документів, що відображають виконання будь-якої 

господарської, фінансової, банківської інформації. В той же час, така 

інформація відповідає тій чи іншій діяльності особи злочинця під час ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування. Зазначимо, що переважно матеріальні сліди знаходять своє 

відображення серед документації зі створення, отримання й обліку засобів, 

заробітної плати тощо[193, с. 255]. 

Матеріальні сліди учинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування виявляються в 

документах, що містять результати фінансової діяльності. До цих документів 

слід віднести наступні [193, с. 255]:  

1) документи, що стосуються грошових коштів на виплату заробітної 

плати та сплату  загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування , що 

відбувається в  період  кризового  стану  підприємства  та зниження   його  

платоспроможності.  Причини браку  коштів  підлягають  додатковому  аналізу 

шляхом  вивчення  внутрішніх  документів,  що відображають господарську 

діяльність;  
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2) документи щодо неофіційної  виплата  заробітної  плати. У  цьому  разі  

донарахування  відбувається після виявлення та доведення факту приховання 

виплати заробітної плати; 

3) документи, що відображають нецільове  використання  коштів,  

спрямованих  на  виплату  допомог  за  рахунок  фондів соціального   

страхування:   завищення   суми допомоги  з  тимчасової  втрати  

працездатності, 

4) документи обліку та звітності, зокрема: документи первинного обліку 

(розрахункові), прибуткові та видаткові документи; документи зведеного 

обліку (облікові регістри, бухгалтерські звіти і баланси, податкові звіти); 

накази, розпорядження, доповідні записки, відомості і звіти внутрішнього 

контролю тощо; документи фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові 

результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки 

до звітів, податкова накладна, податкова декларація, висновки аудиторських 

організацій тощо [193, с. 256]. 

Слід відмітити, що самі по собі перераховані вище документи зовнішніх 

ознак вчинення злочину, передбаченого ст. 2121 Кримінального кодексу 

України, звичайно, не містять. Ці ознаки знаходяться у змісті документів у 

вигляді перекручувань або фальсифікацій. Це два основні способи внесення 

інтелектуальних змін до документів, два види їх підробки щодо вказаної 

категорії злочинів. Сліди перекручувань або фальсифікацій потрібно шукати в 

документах, що містять результати фінансово-господарської діяльності [193, с. 

257]. 

Зауважимо, що основними носіями матеріальних слідів учинення 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування є саме матеріальні та електронні документи, адже саме вони є 

підставою для господарських операцій і фіксують факти здійснення 

господарських операцій [212; 193, с. 257].  
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Зазначимо, що Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 24 травня 1995 р. № 88, визначає поняття «первинні документи» як 

документи, що утворені письмовою чи електронною формою, фіксують та 

підтверджують господарські та фінансові операції, включаючи розпорядження 

та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення [19; 193, с. 255]. На нашу 

думку, такі документи як розпорядження й дозволи адміністрації на їх 

проведення не є первинними документами, оскільки вони не фіксують 

конкретні факти реалізації господарських та фінансових операцій, а лише 

підтверджують факт дозволу дозвіл суб’єкта господарської діяльності на 

здійснення працівниками операції з передачі майна тощо [193, с. 256]. 

Зауважимо, що будь які документи є первинними, якщо в них 

зафіксований факт здійснення протиправної діяльності чи навпаки наявності 

грошових коштів в обсягах, що дозволяли погасити наявну по сплаті єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування заборгованість. 

При цьому означені грошові кошти сплачувались на різні господарські 

потреби, на благодійництво та інші потреби. 

Отже, що типові сліди ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є важливим елементом 

відповідної криміналістичної характеристики злочину, оскільки їх встановлення 

має важливе як теоретичне так й практичне значення, що дозволяє здійснити збір 

доказової бази у кримінальному провадженні. 

Таким чином, можна стверджувати, що особливості виявлення 

матеріальних слідів ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування полягають в тому, що в такому виді діяльності 

та категорії злочину важливе місце має не просто нормативний аналіз таких 

документів, а визначення економічного змісту операцій, відомості про які 

містяться в документах [193, с. 256]. 
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Таким чином, розглянуті вище [146] елементи криміналістичної 

характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування відображають характерні особливості злочинів, 

намітити методи виявлення, розкриття й розслідування ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та 

дозволяють типізувати групи злочинців, серед яких слід шукати підозрюваних. 

 

1.4. Характеристика особи злочинця 

 

Традиційно у криміналістиці до елементів криміналістичної 

характеристики злочинів відносять характеристику особи злочинця. Не є 

винятком, в даному випадку, криміналістична характеристика ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 

де ми також вирізняємо одним із її структурних елементів – особу злочинця. 

У науковій та навчальній літературі поняття «особа злочинця» різні 

автори тлумачать неоднозначно. Деякі вчені під особистістю злочинця 

розуміють «особу людини, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, 

заборонене законом під погрозою кримінальної відповідальності» [158, с. 5].  

Ми поділяємо думку А. Зелінського, який вважає, що особистість 

злочинця – це сукупність криміналістично значущих властивостей людини, що 

обумовили скоєння нею злочину [99, с. 62]. У юридичній літературі 

особистість злочинця розглядається як сукупність позитивних і негативних 

соціальних властивостей, притаманних індивіду, які обумовлюють суспільно 

небезпечний характер його поведінки і подальший розвиток його злочинної 

діяльності [106, с. 12].  

Характеристика особи, яка вчинила злочин, є важливим етапом для 

криміналістичної характеристики будь-якого злочину. Криміналістичне 
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дослідження особи злочинця, винного в ухиленні відповідних внесків, є 

особливо важливим, оскільки саме злочини найбільш залежать від конкретних 

причин [164, с. 4]. 

У криміналістичному аспекті під терміном «особа, яка вчинила злочин» 

слід розуміти людину з притаманним нею комплексом індивідуальних 

особливостей, котрі в тій або іншій мірі відобразилися в оточуючому 

середовищі у вигляді наслідків її діяння, кваліфікованого уповноваженими 

суб’єктами як кримінально каране. 

У юридичній літературі доречно відзначено, що особа злочинця зі своєю 

свідомістю та волею є сполучною ланкою, яка пов’язує причину й наслідок та 

елементи криміналістичної характеристики. Дії, що їх виконує злочинець, 

взаємозалежать від системи внутрішніх і зовнішніх факторів, а об’єкт 

злочинного посягання, спосіб вчинення злочину, виконання певних дій, 

залишені сліди завжди зумовлюються особистісними якостями злочинця [157, 

с. 10; 119, с. 58; 173, с. 33]. 

Аналіз юридичної літератури свідчить, що дослідженню проблем 

характеристики особи злочинця приділено багато уваги у кримінології, 

кримінальному праві, юридичній психології, криміналістиці. Але, незважаючи 

на значну розробленість вказаного об’єкта дослідження, кожна наука 

обмежується окремими сторонами характеристики особи злочинця відповідно 

до своїх завдань Наприклад, з позиції кримінології, вивчення особи злочинця 

обмежується тими особистісними особливостями, котрі необхідні для 

використання їх з метою профілактики та попередження злочинів; кримінальне 

право вивчає особу злочинця з метою правильної кваліфікації кримінального 

правопорушення, призначення виду та розміру покарання за нього. В свою 

чергу, криміналістика, вивчаючи особу злочинця, користується даними 

зазначених наук. Однак криміналістика досліджує такі аспекти особи злочинця, 

які є важливими у процесі розслідування злочинів (наприклад, залежність 

способу вчинення злочину від рівня освіти, навичок, соціального стану, 

фізичного і психологічного розвитку злочинця тощо).  
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Відповідно дослідження особи злочинця, що вчиняє ухилення від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є 

особливо актуальним, з огляду на нагальність визначення криміналістично 

значущих ознак такої особи з метою ефективного досудового розслідування 

вказаної категорії злочинів [16, с. 204-210]. 

Зокрема, автор М. І. Єнікеєв вказує, що особа злочинця являє собою 

сукупність типологічних якостей індивіда (правопорушника), які обумовили 

вчинене ним злочинне діяння [86, с. 47]. Автор О. Р. Лужецька також пропонує 

під особою злочинця розуміти насамперед типову модель особистості, яка 

вчинила злочин, з притаманними їй біологічними, психологічними і 

соціальними властивостями, ознаками, що беруть участь у процесі детермінації 

механізму злочину, зумовлюють особливості його відбивних можливостей та 

процесу слідоутворення і разом з тим відчувають на собі й відображають вплив 

інших осіб, предметів і процесів, що взаємодіють з ними [168, с. 200]. У свою 

чергу, Ю. М. Антонян визначає особистість злочинця як певну модель, 

соціальну та психологічну, якій притаманні специфічні риси [6, с. 75; 59, с. 10; 

59, с. 155].  

Важливість дослідження особи злочинця визначена також на 

законодавчому рівні. Зокрема, законодавець зобов’язує слідчого повно й 

усебічно досліджувати особу обвинуваченого, обставини, що впливають на 

ступінь і характер відповідальності, а також інші обставини, що 

характеризують його особу. 

Таким чином, особа злочинця є повною мірою конкретне поняття, що 

дозволяє встановити сутнісні характеристики особи правопорушника, риси 

його характеру, психологічні особливості, особистісні якості особи, яка 

схильна до скоєння злочину (кримінального правопорушника). Зокрема, 

криміналістичний аспект вивчення особи злочинця є особливо цінним з огляду 

на те, що дозволяє в подальшому встановити ті обставини, що впливатимуть на 

ступінь його вини для індивідуалізації покарання [276].  
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Відповідно, варто наголосити, що в даному контексті мова йде про 

інформацію, що дозволить слідчому встановити пріоритетні напрями і способи 

встановлення особи злочинця та обрати дієві стратегії досудового 

розслідування, обрати найоптимальніші методи розслідування злочинів, 

встановити зв’язок між даними про особу злочинця.  

За позицією В. О. Коновалової, В. Ю. Шепітька, особа злочинця є 

соціально-психологічним поняттям, яке охоплює сукупність типових 

психологічних і моральних якостей такої особи, що формуються в результаті 

вчинення злочину [59, с. 10]. Подібної думки дотримується й К. В. Калюга 

[109, с. 50; 59, с. 99]. 

У свою чергу, В. В. Корнієнко пропонує під криміналістичним 

дослідженням особи розуміти пошук криміналістично значущої інформації про 

особу злочинця (правопорушника) та даних про осіб, які потрапили у межі 

кримінального провадження [59, с. 10]. Наведені дані про типові ознаки 

поведінки суб’єктів злочинів дозволяють слідчому чи оперативному 

працівникові виявити схильних до протиправної поведінки осіб, значно 

звузити коло підозрюваних, з’ясувати ціль та мотив вчинення злочину, 

побудувати версії та спланувати тактичні операції, а після того, як 

підозрюваний стане відомим, – визначити лінію поведінки відносно нього [136, 

с. 99].  

Також особа злочинця розуміється у значеннях: «соціально-біологічна 

система», «система ознак», «сукупність інформації» [59, с. 49; 88, с. 194; 148, с. 

278-279; 237, с. 112]. 

Вчений І. М. Даньшин пропонує розуміти особу злочинця як сукупність 

стійких соціальних ознак і соціально зумовлених біопсихологічних 

особливостей індивіда (правопорушника), які, об’єктивно реалізовуючись у 

скоєному конкретному злочині під вирішальним впливом негативних обставин 

зовнішнього середовища, що додають скоєному діянню характер суспільної 

небезпеки, а винній особі (такому індивіду) – властивості суспільної небезпеки 

[72, с. 117-126; 59, с. 122]. 
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Особа злочинця в цілому характеризується виникненням певних змін в її 

психологічній структурі. Змінам піддаються ціннісні орієнтації, потреби, 

нахили, переконання. Як результат, виникають негативні риси характеру: 

жорстокість, озлобленість, жадібність, боягузтво й ін. [134, с. 358; 135, с. 198]. 

Окрім перерахованих ознак, особа злочинця як елемент криміналістичної 

характеристик передбачає також відомості демографічного характеру. 

З цього приводу, автор М. О. Селіванов [241, с. 10] вказує, що 

криміналістична характеристика такого елементу як особа злочинця являє 

собою своєрідну унікальну систему ознак, до якої належать:  

1) соціальні – соціальний стан, рівень професійності, наявність освіти, 

національність, сімейний стан, тощо;  

2) психологічні – навички, звички, світогляд, переконання, емоції, 

почуття, темперамент і т. п.;  

3) біологічні – стать, вік, особливі прикмети, фізичні дані: сила, зріст, 

вага й т. д. [241, с. 132; 59, с. 130]. 

Варто навести позицію Л. І. Керик, яка вказує, що поведінка злочинця 

при вчиненні злочинних дій пов’язана з його психологічними, моральними, 

соціальними властивостями та проявами [59, с. 10].  

Наголосимо, що дослідниця встановила систему типових ознак особи 

злочинця, до яких належать наступні: 

1) зв’язки з жертвою;  

2) професійно-освітні характеристики;  

3) сфера зайнятості особи правопорушника;  

4) демографічні ознаки особи; 

5) схильність особи до ймовірного вчинення злочинів чи інших 

правопорушень, перевірка наявності судимостей тощо;  

6) психологічний та фізичний стани особи та ін.[116, с. 164, 167; 59, с. 

171].  

Досліджуючи типові ознаки та характеристики особи злочинця, В. К. 

Гавло вказує, що криміналістичну науку та методику розслідування окремих 
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видів злочинів, насамперед, цікавлять такі дані про особу злочинця, які 

ймовірно можуть вказувати на його закономірні зв’язки між ним та скоєним 

злочином. На думку автора, такі зв’язки проявляються у зовнішній діяльності 

особи злочинця, зокрема, та у різних наслідках загалом. З такою позицією 

автора варто погодитися, оскільки загалом такий елемент криміналістичної 

характеристики злочину як особа злочинця важливий з точки зору його 

вивчення як слідоутворюючого об’єкта, та достовірного джерела інформації 

про скоєний злочин [61, с. 197; 59. с. 166]. 

У свою чергу, авторка Г. І. Резнікова виокремила дві системи ознак, які 

характеризують особу злочинця: соціально-демографічні та соціально-

психологічні [227, с. 131; 59]. 

Наголошуючи на значенні дослідження особи злочинця та його типових 

ознак вчений В. Ф. Єрмолович встановив практичний зв'язок даних про особу 

злочинця з іншими елементами криміналістичної характеристики. Авторові 

вдалося схематично показати зв'язок особи злочинця та інших важливих 

елементів криміналістичної характеристики злочину, а саме – сліди злочину – 

спосіб вчинення злочину – особа злочинця; місце вчинення злочину – час 

вчинення злочину – особа злочинця; обстановка вчинення злочину – особа 

злочинця тощо [88, с. 199; 59, с. 133].  

Підсумовуючи зазначене, наведемо думку К. В. Калюги, що портрет 

особи злочинця є відповідною сукупністю ознак, що визначають соціальні, 

фізико-біологічні, фізичні та психологічні властивості особи, є результатом 

комплексного міждисциплінарного аналізу відображеної в матеріально-

фіксованих, ідеальних носіях інформації й інформації, отриманої в процесі 

дослідження жертви під час виконання першочергових слідчих і оперативно-

розшукових дій, з метою отримати дані про особу злочинця, інформацію, що 

дає змогу створити ймовірнісний портрет злочинця в умовах відсутності 

підозрюваного для визначення напрямів його пошуку, висунення та розробки 

криміналістичних версій щодо кола осіб, причетних до злочину, за допомогою 
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якої можливо визначити, а також здійснити прогнозування його подальшої 

поведінки [110, с. 125; 59, с. 200]. 

Надаючи характеристику особи злочинця, що вчинив ухилення від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 

варто зазначити, що вона обумовлюється не тільки окремими 

загальноприйнятими соціальними, біологічними та психологічними ознаками, 

а й соціальними зв’язками особа злочинця з іншими особами.  

Враховуючи викладене, зазначимо, що криміналістична характеристика 

особи, яка ухиляється від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, повинна включати такі дані: стать, вік, 

соціальний стан, професію (фах), освіту, зайнятість, досвід роботи, наявність 

професійних зв’язків, сімейний стан, злочинний досвід та інші навички, мотив, 

переконання.  

Аналіз слідчої та судової практики свідчить, що найчастіше злочинцями 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування є чоловіки – 91, 5 %, проте вчиняють дану категорію злочину й 

жінки, їх коефіцієнт складає – 56%. За результатами статистичних даних, 

ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування вчинялися: 89% – раніше судимими особами; 67% – 

групою осіб. 

Слід наголосити, що вікова категорія злочинців ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є 

досить різноманітною. Найчастіше – це особи працездатного віку, з 

відповідною вищою освітою та високим рівнем професійної майстерності.  
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Також, варто відзначити, що значна кількість злочинців ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

відноситься до так званого кримінального елементу, мали судимість та 

притягувалися до кримінальної відповідальності за корисливі злочини та 

злочини у сфері господарської діяльності.  

Таким чином [269], встановлення судової та слідчої практики, 

взаємозв’язок між різноманітними властивостями особи злочинця, дозволяє 

охарактеризувати особу, а дані, які свідчать про типологічні особливості 

злочинців, які вчиняють певні види та групи злочинів, можуть надати слідчому 

інформацію для ймовірного висунення версій, що допоможуть встановити 

особу злочинця та його сутнісні характеристики за допомогою тактичних 

прийомів тощо.  

Зокрема, детальне дослідження особливостей особи злочинця 

(психологічних, індивідуальних, особистісних, демографічних) є важливим у 

контексті подальшої роботи з особою правопорушником, зокрема, під час 

проведення різного роду слідчих (розшукових) дій (допиту) тощо. Саме тому, 

правильне обрання методів та способів матиме своїм наслідком ефективне 

проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. 

Отже, характеристика особи злочинця в кримінальних провадженнях 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, включає в себе ретельне та послідовне дослідження якостей 

особи, його індивідуальних особливостей, котрі визначають механізм 

злочинної поведінки.  

Ми повністю погоджуємося з В. В. Лисенком, що суб’єкт злочину прямо 

або опосередковано, завдяки особистісним якостям [173, с. 33], впливає на інші 

елементи кримінально-караної події. Не заперечуючи наведене В. В. Куклін 

вказує, що індивідуальні особливості особи є криміналістично значущими, 

завдяки відображенню у способах підготовки, вчинення, приховування 
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злочину, у виборі місця та часу злочину і так далі, що дозволяє висунути 

обґрунтовані версії про причетність до злочину осіб певної категорії, що 

істотно сприяє успішному розслідуванню. Однак, коли розслідування 

проводиться «від особи до злочину» характеристика осіб, які їх скоюють, 

набуває переважно кримінологічної спрямованості [160, с. 86].  

На підставі вивчених матеріалів кримінальних проваджень, що початі за 

ознаками складу злочину, передбаченого ст. 2121 КК України за фактами 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, можна зробити висновок, що розслідування проводилося 

переважно у напрямі «від особи до злочину».  

Послідовно міркуючи за В. В. Кукліним, характеристика осіб, які 

вчинили такі ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, не має користі і, відповідно, не повинна 

розглядатися. Вважаючи таку позицію занадто категоричною, дисертант 

наголошує на тому, що методика розслідування вказаних злочинів буде не 

повною і як слід недостатньо дієвою та малоефективною, без висвітлення 

відомостей, які характеризують суб’єкт злочину. Тому перейдемо до розгляду 

відомостей про осіб, що вчинили ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

У теперішній час у науці сформована система властивостей особи 

злочинця, яка складається з соціальних, психологічних і біологічних 

властивостей. Перелічені складові системи взаємопов’язані та 

взаємообумовлені.  

До соціальних властивостей відносять: професія, посада, соціальний 

стан, наявність матеріальної відповідальності, освіта, сімейний стан, сукупний 

сімейний дохід, матеріальний стан, наявність особистого чи службового 

транспорту, хобі, особистої охорони, наявність судимості, зв’язки з 
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високопосадовцями, депутатами, правоохоронцями, керівниками злочинних 

організацій тощо.  

До психологічних властивостей відносять: психотип людини, риси 

характеру, світогляд, знання, уміння та навички, особисті здібності, наявність 

лідерських завдатків, тощо.  

До біологічних властивостей відносять: стать, вік, стан здоров’я тощо 

[91, с. 36]. 

Саме таку системну сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

властивостей особи злочинця дисертант вважає прийнятною для дослідження 

осіб, що вчинили ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування. З огляду на завдання, що стоять перед слідчим 

під час розслідування досліджуваної категорії злочинів, зауважимо, що 

особливості біологічних рис особи злочинця великого значення не мають. 

Зосередимося на дослідженні соціальних властивостей суб’єкта злочину. 

Як свідчать результати аналізу наукової літератури [36; 98; 108; 182; 185; 

198; 254; 256] та особистий досвід дисертанта специфічна праця злочинця, який 

ухиляється від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування безумовно накладає певний відбиток на особу та її 

психологію [262, с. 43]. Цьому, на думку О. О. Титаренка, до якої 

приєднуємося і ми, не завжди приділяється увага, що не є правильним. Заходи 

протидії таким злочинам повинні враховувати вказані особливості суб’єктів 

злочину, тим більше, що вони мають загальний характер. 

Враховуючи положення чинного національного законодавства та 

результати проведеного дослідження зазначимо, що суб’єктами, які вчиняють 

ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування є матеріально-відповідальні та службові особи. З огляду 

на тему дослідження зауважимо, що у суб’єкта злочину обов’язково повинен 
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бути законний доступ до коштів (чи можливість впливати на їх рух) на 

підприємстві тощо. З урахуванням цього, коло суб’єктів значно звужується. 

Часто такі злочини вчиняються групою осіб і необов’язково щоб кожен з групи 

мав доступ коштів. Достатньо одного члену групи, який є матеріально-

відповідальною чи службовою особою. 

Також, важливим з огляду на соціальні зв’язки та властивості особи 

злочинця ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування є визначення мотивів вчинення злочину.  

Аналіз судової та слідчої практики дозволяє нам узагальнити та 

встановити основні види причин, які спонукають до вчинення злочину:  

1) особиста зацікавленість правопорушника, коли особа злочинця умисно 

вчиняє злочин, при цьому не має на меті особистої корисливої мети, тобто, 

вчиняє злочин з інших причин;  

2) особиста корисна зацікавленість особи злочинця; 

3) несумлінне ставлення до виконання своїх службових (посадових) 

обов’язків, службова помилка або ж навпаки недбалість [197].  

Відповідно, особи, що вчиняють ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхуванні, як правило, відрізняються 

інтелектуальним рівнем вище середнього та наявністю певних лідерських 

завдатків. Це обумовлено вимогами до посад, які надають можливість 

розпорядитися коштами тощо. Разом з цим відзначимо, що у ряду злочинців 

зневажливе відношення до служби та правоохоронних органів, що нерідко 

маскується зовні зразковим виконанням своїх посадових обов’язків та 

вимогливістю до підлеглих, а також належним виконанням вимог податкового 

законодавства.  

Переважна більшість досліджуваних злочинів вчиняються з корисливих 

мотивів. У ході вивчення матеріалів кримінальних проваджень означеної 

категорії було встановлено, що у 183 випадках зі 187 досліджених присутні 
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дані, які вказують на ярко виражений корисливий мотив. Це складає приблизно 

98 % від загальної кількості фактів. У інших 2%, незважаючи на вимоги ст. 91 

КПК України, мотив взагалі встановлений не був, що вказує на помилки при 

досудовому розслідуванні.  

Також, варто приділити увагу співучасті під час вчинення ухилення від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

Стосовно такої кримінально-правової ознаки як співучасть можна вказати, що, 

на нашу думку, більше половини таких злочинів вчинялися одноосібно,  за 

попередньою змовою групою осіб – менша частина. Враховуючи специфіку 

ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування у змові приймали участь з одного боку керівники 

підрозділів чи підприємства (директор, заступник директора, начальники 

структурних одиниць та інші) та фінансово-бухгалтерські працівники 

(головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера). Необхідність змови 

обумовлена суттєвою різницею у повноваженнях вказаних посадових осіб і 

усвідомленням того, що прямий або опосередкований доступ до коштів 

відкривається при вмілому поєднанні службових обов’язків. Однак, у ході 

вивчення матеріалів кримінальних проваджень означеної категорії було 

встановлено, що лише у 30 випадках зі 187 досліджених присутні дані, які 

вказують на наявність попередньої змови при вчиненні ухилення від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що, 

відповідно, складає 16 %. Така ситуація формується під вливом низки 

факторів, які доцільно розглядати лише у комплексі, за допомогою 

кримінологічного інструментарію.  

Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування у великих і особливо великих розмірах, що ретельно 
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замаскуються та продовжуються тривалий час, вчиняються переважно 

особами, що посідають керівні посади та працюють на підприємствах більше 

15 років. Нерідко такі злочини вчиняються групою, в яку можуть входити 

окремі керівники підприємства, працівники бухгалтерії та складу. Виявити 

вказані злочини можна лише в результаті зіставлення багатьох документів і 

аналізу сутності фінансових операцій. Складність полягає ще в тому, що 

злочинець пропрацювавши на підприємстві багато часу і просунувшись по 

кар’єрній драбині, встигає ознайомитись з повним технологічним циклом; 

функціональними обов’язками багатьох посад; фінансовим, бухгалтерським та 

складським документообігом; обігом матеріальних цінностей; методами 

роботи контролюючих та правоохоронних органів. Такі знання злочинця 

надають можливість вчинити злочин з мінімальною кількістю як матеріальних, 

так і ідеальних слідів.  

Таким чином, ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування найчастіше вчиняють чоловіки у віці від 20 до 55 

р., проте не відстають у вчиненні даного виду злочинів й жінки – у віці від 35 до 

45 р., та які мають високий професійний рівень (освіту).  

Так, відповідно до чинного КПК України, потерпілим у кримінальному 

провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням 

завдано моральної, фізичної або майнової шкоди. Права й обов’язки 

потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про скоєння щодо неї 

кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як 

потерпілого. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій 

кримінальним правопорушенням завдано шкоду і, у зв’язку з цим, вона після 

початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до 

провадження як потерпілого у випадку загибелі або смерті потерпілої особи. 

Тільки за наявності очевидних та достатніх підстав можна вважати, що заява, 

повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до 

провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано моральної, 
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фізичної або майнової шкоди, слідчий або прокурор виносить вмотивовану 

постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена 

слідчому судді. Якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї 

кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як 

потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою 

лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа за необхідності 

може бути залучена до кримінального провадження як свідок [156].  

У криміналістиці на позначення осіб, яким заподіяно шкоду внаслідок 

учинення відносно них злочинів використовуються терміни «жертва злочину», 

«потерпілий» та похідні від них – «особа потерпілого», «особа жертви 

злочину». Терміном «особа жертви злочину (потерпілого)» у криміналістиці 

прийнято позначати самостійний елемент криміналістичної характеристики 

злочинів, якій містить систему даних про жертву злочину (потерпілого) від 

певного виду (групи) злочинних посягань і пов’язаний кореляційними 

внутрішніми та зовнішніми зв’язкам. Особа у криміналістичних цілях 

досліджується як кількісно-експресивне поняття, тобто характеризується 

кількісним набором певних природних і соціальних ознак. Термін 

«особистість» для вчених є засобом, який підкреслює «внутрішню», психічну 

сторону людини [228, с. 11-12].  

При цьому, нерідко криміналістична характеристика особи потерпілого 

здійснюється із запозиченням напрацювань інших наук – психології, в тому 

числі правової, та кримінології. Зокрема, мова йде про виокремлення 

віктимності як риси потерпілого. Проте, як зазначає А. О. Джужа, «невіктимна 

особа» теж може стати жертвою злочину, і не тільки від особистих, але й від 

зовнішніх, по відношенню до неї, чинників [75, с. 55]. 

Зокрема, О. І. Резнікова відзначає, що не потрібно в ході вивчення особи 

потерпілого обмежуватися виключно з’ясуванням анкетних даних, даних про 

поведінку особи потерпілого під час злочину і шкоду, що заподіяна такій особі 

в результаті вчинення стосовно неї злочину [229, с. 169]. Адже, як підкреслює 

Р. В. Гєрцик, під час розслідування та судового розгляду корисливо-
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насильницьких кримінальних правопорушень доволі часто саме особа 

потерпілого є одним з основних джерел отримання інформації, використання 

якої сприяє швидкому й об’єктивному встановленню всіх обставин вчиненого 

правопорушення. Особа потерпілого від корисливо-насильницького 

кримінального правопорушення становить криміналістичний інтерес тому, що 

є не лише джерелом доказової інформації (як суб’єкт, що повідомляє про 

обставини вчиненого правопорушення), а й фізичний об’єкт, який може мати 

на собі (тілі або одязі) або речах, які знаходяться при ньому, різні сліди, 

виявлення та криміналістичне дослідження яких дозволяє отримати певну 

інформацію під час розслідування та судового розгляду [64, с. 228]. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що важливим джерелом 

криміналістично значущої інформації про ухилення від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, є особа злочинця та 

його професійні навички. Кореляційні зв’язки особи злочинця та об’єкта 

злочинного посягання, особи злочинця та способу вчинення злочину 

дозволяють слідчому здійснювати версіювання на початковому етапі 

розслідування в умовах інформаційної невизначеності.  

Встановлено, що особа злочинець найчастіше має попередній злочинний 

досвід у сфері господарської діяльності та керується корисливими мотивами.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Розкрито, що криміналістична характеристики ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

являє собою важливу наукову категорію, що має теоретичне значення для 

побудови методики розслідування даного виду злочинів та практичне значення 

для процесу розслідування окремого виду злочину, адже дозволяє сформувати 

типові версії вчиненого та визначити способи їх перевірки. 



85 

Зроблено висновок, що сутність криміналістичної характеристики 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування полягає у тому, що вона являє собою опис елементів даного виду 

злочинів, який здійснюється на основі практичного досвіду правоохоронних 

органів та спрямований на оптимізацію та покращення процесу досудового 

розслідування.  

До елементів криміналістичної характеристики ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

запропоновано віднести наступні: способи вчинення злочину, час, місце, 

обстановка та типові сліди вчинення даного виду злочину, особа злочинця.  

Наголошено, що за місцем ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що розглядаються, 

можуть вчинятися в: а) органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування; б) державних і муніципальних закладах; в) органах 

громадських і релігійних організацій; г) приватних організаціях (як 

комерційних, так і некомерційних структур. Причому варто усвідомлювати, що 

місце вчинення злочину конкретизує й індивідуалізує сам злочин. 

Встановлено, що за часом вчинення ухилень від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, злочини поділяються н 

такі, що вчиняються на весні та восени і як правило в денний проміжок часу. 

З’ясовано, що криміналістична характеристика особи, яка ухиляється від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 

повинна включати такі дані: стать, вік, соціальний стан, професію (фах), освіту, 

зайнятість, досвід роботи, наявність професійних зв’язків, сімейний стан, 

злочинний досвід та інші навички, мотив, переконання. 
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Наголошено, що розгорнута характеристика слідової картини ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

свідчить про широкий спектр слідової інформації, винайдення та вилучення 

якої є великою відправною точкою розслідування й у багатьох випадках 

визначає успіх розкриття злочинів зазначеної спрямованості.  

Зазначено, що характеристику особи злочинця як елемента 

криміналістичної характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, складає сукупність ознак, 

таких як стать, вік, національність, сімейний стан, місце проживання, наявність 

чи відсутність вищої освіти, спосіб життя (коло друзів, звички, ціннісні 

пріоритети), соціальна активність, економічне становище (наявність постійного 

місця роботи, рівень доходів), індивідуальні фізіологічні особливості тощо.  

Доведено, що важливим джерелом криміналістично значущої інформації 

про ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, є особа злочинця та його професійні навички. 

Кореляційні зв’язки особи злочинця та об’єкта злочинного посягання, особи 

злочинця та способу вчинення злочину дозволяють слідчому здійснювати 

версіювання на початковому етапі розслідування в умовах інформаційної 

невизначеності.  

Визначено, що особа злочинець найчастіше має попередній злочинний 

досвід у сфері господарської діяльності та керується корисливими мотивами.  
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ УХИЛЕНЬ ВІД СПЛАТИ ЄДИНОГО 

ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ 

СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ НА 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 

 

2.1. Особливості початку кримінального провадження. Обставини, 

що підлягають з’ясуванню 

 

Успішність досудового розслідування та судового розгляду будь-якого 

кримінального правопорушення багато в чому залежить від правильного 

професійного процесуального оформлення його початку, а також виконання 

завдань кримінального провадження [200, с. 93].  

Наголосимо, що загальні підстави та порядок початку досудового 

розслідування закріплені в положеннях КПК України, «Початок досудового 

розслідування». Зокрема, в ч. 1 цієї статті зазначається, що «слідчий, дізнавач, 

прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після 

самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести 

відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати 

розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати 

заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який 

здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу 

досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі 

відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового 

розслідування» [155; 59, с. 100]. 

Тобто, ефективність досудового розслідування ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, в 
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більшості випадків залежить від обрання чіткої правильної лінії поведінки 

слідчим, прокурором одразу з моменту початку такого розслідування. Саме 

тому висвітлення особливостей початку кримінального провадження та 

встановлення обставин, що підлягають з’ясуванню під час розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування є актуальним та своєчасним [59, с. 113].  

Своєю чергою, ч. 2 ст. 214 КПК України встановлює, що досудове 

розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових 

розслідувань [215], порядок його формування та ведення затверджуються 

Офісом Генерального прокурора за погодженням з Міністерством внутрішніх 

справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним 

бюро України, Державним бюро розслідувань, органом, що здійснює контроль 

за додержанням податкового законодавства. 

З вищенаведеного помітно, що підставами для початку досудового 

розслідування є обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення. Такими обставинами є ознаки кримінального 

правопорушення та ознаки складу такого правопорушення. Для початку 

досудового розслідування достатньою є мінімально необхідна кількість таких 

ознак: суспільна небезпечність і протиправність (ознаки правопорушення) та 

об’єкт і об’єктивна сторона (ознаки складу правопорушення) [167, с. 90; 226, с. 

264]. 

Окрім того, в ч. ч. 3 та 4 ст. 214 КПК України визначається, що 

здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією 

частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не 

допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У 

невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться 

невідкладно після завершення огляду). Для з’ясування обставин вчинення 
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кримінального проступку до внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань може бути: 

1) відібрано пояснення; 

2) проведено медичне освідування; 

3) отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів 

та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи 

засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; 

4) вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і 

документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які 

виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей. 

У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи 

річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування 

розпочинається негайно, відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань за першої можливості [155].  

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та 

реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані 

прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та 

реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не 

допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України) [155]. Зокрема, таке проведення 

огляду місця події є характерним для початку досудового розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування. 

Загальновідомо, що єдиною слідчою (розшуковою) дією, яку вправі 

проводити слідчий до внесення відомостей про кримінальне правопорушення 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань, є  огляд місця події [59, с. 166]. 

Зазначимо, що огляд місця події є важливим засобом збирання 

криміналістично значущої інформації, оскільки містить первинні відомості про 

скоєний злочин та потенційну особу злочинця. Ефективне проведення огляду 

місця події, а також первинне опитування осіб чи свідків як безпосередньо на 
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підприємстві чи поблизу нього є запорукою подальшого швидкого та 

неупередженого досудового розслідування з ефективними засобами зі 

збирання інформації [58].  

Відповідно, з моменту виявлення ознак кримінального правопорушення, 

зокрема ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, і до внесення відомостей про них до Єдиного реєстру 

досудового розслідування слідчий уповноважений проводити дії, на перевірку 

отриманої ним інформації про імовірний злочин. Указане в свою чергу 

дозволяє відзначити, що вказані дії здійснюються в чітко визначених часових 

проміжках, переслідують конкретні тактичні завдання та дозволяють згодом 

правильно обрати напрям розслідування. У цьому контексті варто вести мову 

про окремий етап розслідування та його особливості [59, с. 169]. 

Зазначимо, що етап відкриття кримінального провадження є новим для 

криміналістики [253, с. 241-242]. Оскільки, як указує Р. Л. Степанюк, під час 

етапізації розслідування можливе використання як «процесуального», так і 

«непроцесуального» підходів до виокремлення початкового і наступного 

(подальшого і заключного) етапів розслідування [59, с. 177]. Наведене 

твердження потребує уточнення в тій частині, що змішаний (подвійний) 

критерій поділу процесу розслідування на певні проміжки повинен 

застосовуватися не тільки для розмежування початкового й наступного етапу, а 

й першого етапу – відкриття кримінального провадження [17, с. 204-209].  

Зокрема, автор О. І. Ревенко вказує, що діяльність щодо початку 

провадження досудового розслідування є самостійним провадженням в системі 

досудового розслідування, яке розпочинається з моменту отримання 

інформації про кримінальне правопорушення і триває до внесення відомостей 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань [226, с. 267; 59; 58].  

В той же час, зауважимо, що в процесуальній науці та крміналістиці 

прийнято використовувати термін «початок досудового розслідування» для 

позначення стадії відкриття кримінального провадження. У зв’язку з цим 
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уважаємо доречнішим використовувати вказаний термін і в криміналістичній 

методиці для позначення першого етапу розслідування ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Це, 

на нашу думку, позбавить змішування понять, їх неправильного розуміння, що 

в свою чергу призводить до плутанини [58; 59].  

Остання, як результат, замість ефективного досудового розслідування 

породжує труднощі через неправильне розуміння запропонованих науковцями 

методичних рекомендацій з розслідування кримінальних правопорушень 

певного виду (групи) і відповідно неправильне їх практичне застосування 

працівниками правоохоронних органів. Як приклад, можуть помилково 

ототожнюватися початок досудового розслідування та початковий етап 

досудового розслідування. Тому вбачається, що уніфікація термінології 

кримінального процесу та криміналістики для позначення відкриття 

кримінального провадження позитивно вплине на розвиток як теоретичних, так 

і практичних напрацювань у частині формування окремих криміналістичних 

методик, зокрема й ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування.  

Зокрема, як зазначає Г. В. Москаленко, поділ розслідування на етапи з 

виділенням відповідних типових слідчих ситуацій, стратегічних і тактичних 

завдань та засобів їх вирішення дозволяє особі, котра провадить досудове 

розслідування, застосовувати ефективні методи і засоби як з організації та 

управління розслідуванням, так і до процесу виявлення, обробки та 

використання доказової інформації [187, с. 4-5].  

Зокрема, згідно з положеннями вказаних підзаконних нормативно-

правових актів джерелом інформації про вчинені кримінальні правопорушення 

та інші події є:  

1) заяви і повідомлення осіб, які надходять до органу поліції, особи, 

уповноваженої здійснювати досудове розслідування, або службової особи, 
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уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення;  

2) самостійно виявлені слідчим або іншою посадовою особою органу 

поліції з будь-якого джерела обставини кримінального правопорушення;  

3) повідомлення осіб, які затримали підозрювану особу при вчиненні або 

замаху на вчинення кримінального правопорушення або безпосередньо після 

вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного 

переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні;  

4) інше [217; 59]. 

На етапі початку досудового розслідування відбувається доповнення 

вихідної інформації про подію кримінального правопорушення для того, щоб 

чіткіше відтворити «картину події, що трапилася» й визначити початкові 

напрями розслідування [196, с. 92]. Говорячи про початок досудового 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, слід вказати, що на цьому етапі відбувається 

виявлення ознак складу злочину шляхом збирання криміналістично значущої 

інформації, яка насамперед дозволить слідчому встановити попередню правову 

кваліфікацію протиправних діянь, тим самим визначивши вектор досудового 

розслідування [58; 59].  

Так, В. В. Вапнярчук відзначає, що особливості процесуального порядку 

досудового розслідування регламентується не тільки КПК України, а й 

підзаконними нормативними актами. Серед останніх автор визначає: 

- Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, затверджене наказом Офісу Генерального прокурора від 30 

червня 2020 р. № 298 [215]; 

- Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі 

безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, 

затверджену наказом Центрального управління Служби безпеки України від 16 

листопада 2012 р. № 515 [105];  
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- Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, що затверджений 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 8 лютого 2019 р. № 100 

[216]; 

- Порядок прийняття та обліку в установах виконання покарань і слідчих 

ізоляторах заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та 

інші події, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 2 лютого 

2017 р. № 254/5 [217] тощо.  

При цьому варто розрізняти такі дії, як прийняття заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення, реєстрація їх у відомчих обліках та 

реєстрація в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.  

Зокрема, прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення, реєстрація їх у відомчих обліках, як зазначає В. В. 

Вапнярчук, за своєю сутністю є такими, якими починається кримінальна 

процесуальна діяльність (починається етап (стадія) початку досудового 

розслідування), адже відповідно до Інструкції про порядок ведення єдиного 

обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події [216], саме реєстрація заяви чи повідомлення у 

журналі єдиного обліку є датою їх подання [59, с. 166].  

Що ж стосується реєстрації у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, 

то це дія, якою закінчується етап (стадія) початку досудового розслідування 

[38, с. 112; 59]. 

Варто також наголосити на особливостях початку досудового 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, які перебувають у прямій залежності від 

типових слідчих ситуацій, характерних для кожного етапу досудового 

розслідування.  

Зокрема, як нами було зазначено попередньо, початок досудового 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 



94 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування у переважній кількості випадків відбувається 

на підставі результаті перевірки органу, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства [59, с. 177]. Відповідно доцільним є дослідження 

типових ситуацій на даному етапі досудового розслідування.    

Так, до структури початкового етапу досудового розслідування входить 

прийняття процесуальних рішень та проведення різного роду процесуальних 

дій, до яких відносяться: слідчі дії, в тому числі, й визначені теорією 

кримінального процесу і криміналістики як невідкладні; оперативно-розшукові 

заходи. Результати проведених на початковому етапі досудового провадження 

оперативно-розшукових заходів, з одного  боку, можуть використовуватися 

лише в інформаційно-тактичних цілях, а з іншого – як приводи й підстави для 

порушення кримінального провадження або проведення слідчих дій і 

прийняття інших процесуальних рішень, для отримання доказів у 

кримінальному провадженні. 

Кримінальні процесуальні рішення даного етапу поділено на:  

- проміжні (які необхідні для проведення тієї чи іншої процесуальної 

(слідчої, оперативно-розшукової) дії або її оформлення: про затримання, 

проведення обшуку, виїмки, оголошення розшуку особи тощо); 

- кінцеві (якими закінчується початковий етап: притягнення особи як 

обвинуваченого чи направлення матеріалів для вирішення питання про 

закриття кримінального провадження).  

Крім того, процесуальні рішення можуть передувати проведенню тієї чи 

іншої процесуальної дії, а можуть фіксувати результат її проведення. 

Враховуючи зміст кримінальної процесуальної діяльності, зроблено висновок, 

що процесуальна дія – це вчинена відповідно до чинного КПК України дія 

органу дізнання, слідчого, прокурора, суду чи судді у зв'язку із здійсненням 

кримінального провадження.  

Варто вказати, що структура початкового етапу досудового провадження, 

як правило, поділяється на види процесуальної і непроцесуальної діяльності, 
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які є цілісними системами – сукупністю об’єднаних, взаємопов’язаних і 

розміщених у відповідному порядку елементів (частин), вони піддаються 

структурно-функціональному аналізу [231, с. 101].  

Тобто названі вище підстави початку досудового розслідування ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, визначають характер ситуації, за якої оперативний працівник і 

слідчий будуть здійснювати збір необхідної для перевірки отриманих 

відомостей інформації. З приводу ситуативної зумовленості початку 

досудового розслідування вказаної категорії ухилень від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, то вона полягає в 

необхідності врахування відомостей про джерело й обсяг інформації про 

готування чи вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень [59].  

Варто відмітити, що ефективність проведення оперативно-розшукових 

заходів на вказаному етапі досудового розслідування ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 

забезпечується організацією постійної взаємодії оперативного підрозділу зі 

слідчим для забезпечення методичного супроводження реалізації оперативно-

розшукової справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до 

вчинення названого виду злочину, та надання практичної допомоги 

оперативному підрозділу. Мова йде про залучення слідчого органу, що 

здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, якому підслідні 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, розроблення плану заходів з реалізації матеріалів оперативно-

розшукової справи. 

Зокрема, у відповідності до ст. 8 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» [219] оперативні підрозділи під час виконання завдань 
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оперативно-розшукової діяльності, пов’язаних із перевіркою інформації про 

готування до вчинення злочину, здійснюють опитування осіб, поінформованих 

про готування до злочину та причетних до вказаних діянь осіб; збирають 

відомості про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка; 

негласно виявляють та фіксують сліди протиправної діяльності й інші 

предмети, що можуть бути доказами підготовки до злочину; здійснюють 

спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо-, відеоконтроль особи; 

отримують переважно від фізичних осіб безкоштовно або за винагороду 

інформацію про готування до вчинення досліджуваного злочину; проводять 

операції із припинення діянь, спрямованих на реалізацію злочинного задуму, і 

захоплення злочинців [59].  

У разі самостійного виявлення працівником правоохоронного органу з 

будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про підготовку до вчинення 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, оперативними підрозділами здійснюється оперативно-розшукова 

діяльність, спрямована на пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні 

діяння окремих осіб і груп. З цією метою працівники оперативних підрозділів 

здійснюють систему гласних і негласних пошукових, розвідувальних та 

контррозвідувальних заходів із застосуванням оперативних та оперативно-

технічних засобів для перевірки достовірності одержаної інформації про 

підготовку до вчинення злочину з метою попередження, своєчасного 

виявлення та припинення названого кримінального правопорушення. Тобто 

мова йде про проведення оперативно-розшукових заходів в рамках заведеної 

оперативно-розшукової справи [59].  

Таким чином, особливості відкриття кримінального провадження 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування полягають, насамперед, у високому рівні латентності вказаної 

категорії злочинів, про що свідчить кількість зареєстрованих злочинів за 
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минулий 2020 р. В той же час, особливості початку досудового розслідування 

зазначеної категорії податкових злочинів знаходяться у прямій залежності від 

типових слідчих ситуацій, характерних для цього етапу розслідування, про що 

буде нами зазначено у наступних підрозділах дисертаційного дослідження.  

Першопочатковим зазначимо, що початок досудового розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування  передбачає врахування тих даних та відомостей, які вказують на 

джерело інформації, що стосується етапу готування та вчинення злочину [186, 

с. 10]. Тобто перелічені підстави початку досудового розслідування ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, визначають обстановку, ситуацію у відповідності з якою 

оперативний працівник та слідчий будуть збирати необхідну інформацію та 

докази [59, с. 179].  

Не менш важливим на початку досудового розслідування ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є 

встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні  

Так, необхідним на початковому етапі досудового розслідування ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, варто виокремити обставини, що підлягають встановленню.  

Науковець О. В. Пчеліна [59] підмічає, що обставини, що підлягають 

з’ясуванню під час розслідування кримінального правопорушення, є 

міжпредметною категорією, так як вивчається одночасно такими науками, як 

кримінальний процес і криміналістика. При цьому в кожній із названих наук 

для позначення згаданих обставин використовується різна термінологія. 

Зокрема, в кримінальному процесуальному праві вказану категорію 
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позначають як предмет доказування або обставини, які підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні. В криміналістиці ж зустрічаються 

такі поняття як предмет розслідування, обставини, що підлягають 

встановленню, або обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування 

кримінальних правопорушень [14, с. 41-44; 222, с. 267]. 

Також відсутні комплексні дослідження з приводу визначення обставин, 

що підлягають встановленню при розслідуванні ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, та розкриття їх 

змісту. Тож усунення названих прогалин є метою представленого підрозділу 

роботи. Зокрема, незважаючи на те, що питання обставин, що підлягають 

встановленню під час розслідування злочинів, і їх місця в структурі 

криміналістичної методики неодноразово досліджувалися науковцями, чимало 

положень залишається спірними, а окремі з них – не вивченими взагалі. А 

саме, відсутня одностайна позиція з приводу доцільності виокремлення 

згаданих обставин у системі окремої криміналістичної методики й їх місця в 

ній [59].  

У криміналістичній науці з приводу визначення обставин, що підлягають 

встановленню одностайної думки не вироблено. Так, М. О. Селіванов пропонує 

при визначенні кола обставин, що підлягають встановленню, використовувати 

елементи предмета доказування, що містяться в кримінальному 

процесуальному законі [248, с. 191].  

Так, під предметом доказування у кримінальному процесі розуміють 

сукупність обставин, встановлення яких необхідно для здійснення 

кримінального судочинства [120, с. 165; 172, с. 133]. Також, варто наголосити, 

одні вчені вважають, що сукупність цих обставин визначена кримінальним 

процесуальним законом, інші стверджують, що обсяг поняття предмета 

доказування необхідно розширити матеріальними нормами [270, с. 89].  

Проте з цього приводу В. В. Тіщенко зауважує, що перелік таких 

обставин не враховує особливості різних видів злочинів і груп злочинів, змісту 
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складу злочинів, різнобічних даних про особистість злочинця та потерпілого, 

інших факторів [265, с. 240].  

В. В. Пясковський при формуванні методики розслідування торгівлі 

людьми виділяє типові обставини (зазначені у кримінальному процесуальному 

законів) і специфічні (їх встановлення сприятиме доказуванню злочину взагалі) 

[225, с. 110].  

Автор, В. С. Перлін слушно відзначає, що зазначені обставини 

обумовлюються предметом доказування, закріпленим у чинному 

кримінальному процесуальному законодавстві, та конкретним складом 

злочину, визначеним положеннями кримінального закону. Адже наявність 

обставин, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, є 

підставою для внесення таких відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань Насамперед мова йде про з’ясування обставин, які у своїй 

сукупності вказували б на вчинення кримінального правопорушення. [196, с. 

99-100; 59, с. 101].  

Що ж стосується обставин, що підлягають встановленню, то це 

криміналістична категорія, котра позначає обставини, які потрібно не просто 

визначити, розпізнати за певними ознаками, а й виявити, відкрити, розкрити як 

що-небудь, досить часто, приховане [222, с. 270].  

Тому обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, повинні бути встановлені та підкріплені відповідною системою 

доказів, що отримані слідчим в установленому законодавством порядку та 

відповідають критерію належності та допустимості, незаперечності [59, с. 55].  

Таким чином, обставини, що підлягають встановленню під час 

досудового розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування поділяють на загальні та 

спеціальні.  

До загальних обставин, що підлягають встановленню під час досудового 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 
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державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування належать: 

- дані про подію кримінального правопорушення (зокрема, час, місце, 

спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);  

- вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також 

розмір процесуальних витрат;  

- винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення;  

- обставини, що є підставою звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання;  

- обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження;  

- обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, пристосовані або використані як засоби чи 

знаряддя вчинення кримінального правопорушення;  

-  обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характер [59, с. 188].  

До спеціальних обставин, що підлягають встановленню під час 

досудового розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування належать: 

- професійні та соціально побутові умови, зокрема:  (сімейний стан, 

особливості родинних стосунків, період перебування на займаній посаді, 

ведення підприємницької діяльності, робочі контакти, встановлення даних про 
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членів родини, їх заробіток, фах та освіта, наявність зв’язків із 

правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування тощо[59, с. 

188].   

У зв’язку з наведеним вважаємо, що обставини, що підлягають 

встановленню, є невід’ємним елементом методики розслідування ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

Установлення вказаних обставин дозволить дослідити всі елементи механізму 

вчинення зазначеного виду податкових злочинів, перевірити висунені слідчі 

версії та вирішити як проміжні, так і стратегічні тактичні завдання 

розслідування. При цьому не варто їх ототожнювати з криміналістичною 

характеристикою злочинів. Остання є результатом дослідження злочинних 

подій, які мали місце в минулому, в результаті якого узагальнено відомості про 

найбільш типові елементи механізму скоєння певного кримінального 

правопорушення. У той же час обставини, що підлягають встановленню, 

стосуються не безпосередньо механізму злочину, а слідчої діяльності з 

виявлення, розкриття та розслідування вказаного злочину. Тобто ці обставини 

варто з’ясувати слідчим у ході своєї діяльності, нерідко використовуючи 

напрацювання та узагальнення, що містяться у відповідних криміналістичних 

характеристиках злочинів. 

Отже, розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, здійснюється згідно з 

принципом періодизації. Перший етап розслідування зазначеного виду 

податкових злочинів розпочинається з моменту отримання відомостей про 

імовірне скоєння вказаного кримінального правопорушення й триває до 

моменту внесення таких відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань.  

Визначено, що початок досудового розслідування переважно 

відбувається на підставі надходження до правоохоронних органів повідомлень 
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про злочин або виявлення такого злочину оперативними працівниками в ході 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. На цьому етапі з метою 

встановлення наслідків злочину, слідів злочину, імовірних очевидців події, а 

також особи злочинця й здійснення його пошуку проводиться огляд місця 

події, пошук та опитування очевидців, перевірка наявності технічних засобів 

фіксації, розсилання орієнтувань до сусідніх територіальних підрозділів тощо. 

Характер і обсяг ужитих заходів на цьому етапі, а також отриманої інформації 

визначає подальше спрямування ходу досудового розслідування. З початку 

досудового розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, перед слідчим стоїть 

завдання зі з’ясування обставин, пов’язаних з подією злочину, особою 

злочинця й інших обставин. 

Підсумовуючи викладене зазначимо, що знання обставин, котрі 

підлягають встановленню при розслідування ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування дозволяє 

конструювати (моделювати) саму діяльність із досудового розслідування 

злочину та надає розслідуванню потрібну цілеспрямованість, забезпечує його 

повноту, всебічність та неупередженість.  

 

2.2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та 

відповідні їм алгоритми дій слідчого 

 

Розслідування злочинів, у тому числі, ухилень від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, відбувається під 

впливом факторів місця, часу його проведення, поведінки учасників 

кримінального процесу, наявності у розпорядженні слідчого відповідних 

засобів вирішення завдань досудового розслідування, протікання процесів 
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суспільного життя, які тим чи іншим чином впливають на діяльність 

правоохоронних органів та органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства.  

Великий тлумачний словник сучасної української мови тлумачить 

загальне визначення ситуації як сукупність умов та обставин, що створюють 

певне становище, викликають ті чи інші взаємини людей, положення, стан 

(«ситуаційний» – такий, що стосується певної ситуації) [41, с. 1125; 78].  

У юридичній літературі постійно звертається увага на необхідність 

врахування слідчих ситуацій у формуванні наукових положень та практичних 

рекомендацій із розслідування окремих видів злочинів [52, с. 200; 55, с. 86; 266, 

с. 130-131].  

Криміналістичне тлумачення цього поняття охоплює зв’язки події 

злочину, з приводу якої відбувається розслідування, з власне процесом 

розслідування та його завданнями; умов, у яких цей процес триває, з місцем та 

роллю у ньому слідчого [191, с. 110]. 

Таким чином, традиційно у структурі окремої криміналістичної методики 

більшість криміналістів виділяють типові слідчі ситуації й зумовлені ними 

оптимальні програми організації досудового розслідування окремих видів 

злочинів, у тому числі, ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

Законодавець чітко визначив, з якого моменту розпочинається досудове 

розслідування будь-якого кримінального правопорушення, зокрема ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, – 

з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Після початку досудового розслідування вказаного злочину 

особа, котра провадить досудове розслідування, використовує весь арсенал 

кримінальних процесуальних і криміналістичних засобів для встановлення 

істини. Тому внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових 



104 

розслідувань прийнято вважати відліком часу, з якого розпочинається перший 

етап розслідування злочинів у криміналістиці – початковий. У контексті 

наведеного вбачається за необхідне з’ясувати місце, значення та завдання 

початкового етапу розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у відповідній 

криміналістичній методиці. Окремо слід зупинитися на визначенні типових 

слідчих ситуацій початкового етапу розслідування та відповідних їм 

алгоритмів дій слідчого [21, с. 67-69]. 

Так, для побудови теоретичної концепції методики розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, і здійснення на практиці її рекомендацій важливого значення 

набувають типові слідчі ситуації. І це невипадково, оскільки саме вони 

становлять основу розроблення рекомендацій щодо висунення версій, обрання 

найбільш раціональної програми дій слідчого, оптимальної системи 

проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Справді, ні 

кримінальне процесуальне право, ні криміналістика не можуть сформулювати 

наукові рекомендації, розраховані на кожну конкретну слідчу ситуацію. Може 

йтися лише про типові ситуації і найбільш оптимальні шляхи їх розв’язання. 

При цьому кожна конкретна слідча ситуація, незважаючи на її 

індивідуальність, неповторність та специфічність, становить різновид типової, і 

в цьому ключ до її глибинного пізнання [244, с. 25]. 

Вперше термін «слідча ситуація» запропонований професором О. М. 

Колесніченком у 1967 р., який визначив це поняття як «певний стан в 

розслідуванні злочинів, що характеризується наявністю тих чи інших доказів 

та інформаційного матеріалу і появою у зв'язку з цим конкретних завдань щодо 

його збирання і перевірки» [127, с. 16]. Безумовно, це визначення не претендує 

на визнання як аксіоми, оскільки від моменту його оприлюднення минуло 

багато часу, а за цей період не тільки у теорії криміналістики та практиці 
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розслідування, а й у кримінальному процесуальному законодавстві України 

відбулися значні зміни.  

Багатьма науковцями й досі навколо поняття «слідча ситуація», її 

складових ведуться дискусії, що свідчать про різні підходи до його визначення. 

Слід також зазначити визначення категорії «слідча ситуація» вченими 

розуміється у трьох напрямках. Так, В. К. Гавло, О. М. Васильєв, О. М. 

Колесніченко розглядають слідчу ситуацію як сукупність інформації, що 

характеризує стан досудового розслідування без врахування обстановки, умов, 

в яких воно проходить [127, с. 21].  

Прихильники другого напряму (Р. С. Бєлкін Л. Я. Драпкін, В. І. 

Шиканов) розуміють поняття «слідча ситуація» як обстановка, в якій 

здійснюється досудове розслідування» [83, с. 109]. Так, Р. С. Бєлкін під 

слідчою ситуацією розумів «сукупність умов, в яких у даний момент 

здійснюється розслідування, тобто і обставини, за яких протікає процес 

доказування». До змісту слідчої ситуації він відносив компоненти: 

психологічного характеру; інформаційного характеру; процесуального і 

тактичного характеру; матеріального та організаційно-тактичного характеру. 

Він вважав, що «поєднання цих компонентів (умов), що становить зміст слідчої 

ситуації, є результатом дії факторів, що впливають на її формування» [28, с. 

135]. Також, вчений [261, с. 24] визначив об’єктивні та суб’єктивні чинники, 

під впливом яких формується слідча ситуація. До числа об’єктивних чинників 

належать: 

- наявність і усталеність існування ще невикористаних джерел доказової 

інформації і надійних каналів надходження орієнтуючої інформації; 

- наявність та характер наявної в розпорядженні слідчого доказової й 

орієнтуючої інформації, яка залежить від механізму розслідуваної події та умов 

виникнення його слідів у навколишньому середовищі; 

- наявність у даний момент у розпорядженні слідчого необхідних сил, 

способів, часу та можливості їхнього використання оптимальним чином; 
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- інтенсивність процесів зникнення доказів та сила чинників, що 

впливають на ці процеси; 

- існуюча в даний момент кримінально-правова оцінка розслідуваної 

події.  

Суб’єктивними чинниками, що впливають на формування слідчої 

ситуації є: 

- психологічний стан осіб, що проходять по розслідуваному 

кримінальному провадженню; 

- психологічний стан слідчого, рівень його знань, умінь та практичний 

досвід, здатність приймати та реалізовувати рішення в екстремальних умовах; 

- протидія встановленню істини з боку злочинця та його зв’язків, а іноді і 

свідків; 

- сприятливий (безконфліктний) перебіг розслідування; 

- зусилля слідчого, спрямовані на зміну слідчої ситуації в сприятливу для 

слідства сторону; 

- наслідки помилкових дій слідчого, оперативного співробітника, 

судового експерта, понятих тощо; 

- наслідки розголошення даних досудового розслідування; 

- непередбачені дії потерпілого або осіб, не причетних до розслідуваної 

події [27, с. 136-137]. Погоджуючись із думкою цього вченого, зазначимо, що 

певною мірою включати у зміст слідчої ситуації тільки компонентів 

об'єктивного (обставини розслідування, наприклад, фактичні дані) характеру 

недостатньо, стверджуючи, що оцінка ситуації, котра склалася не входить ні у 

зміст слідчої ситуації, ні у саме поняття.  

Представники третього напрямку визначають слідчу ситуацію 

визначають як сукупність інформації та даних доказового характеру, що 

включає в себе окремі елементи: обстановка, спосіб, час, місце тощо.  

Тож дещо контроверсійним у цьому контексті, на наш погляд, є висновок 

А. Г. Філіппова, який пише: «Якщо за скоєним злочином не порушено 

кримінальну справу і не проводиться розслідування, то слідчі ситуації по 
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ньому не виникають» [274, с. 94]. Очевидно, без внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудового розслідування не можна проводити повне та 

об’єктивне розслідування вказаної категорії злочинів.  

Т. С. Волчецька визначає слідчу ситуацію як «...ступінь інформаційної 

обізнаності слідчого про злочин, а також стан процесу розслідування, що 

склалося на будь-який визначений момент часу, аналіз і оцінка якого 

дозволяють слідчому прийняти найбільш доцільне у справі рішення» [54, с. 

91]. Безперечно зміст слідчої ситуації складається з об'єктивного і 

суб'єктивного компонентів. Останній у наведеному визначенні слідчої ситуації 

знаходить своє вираження в інформаційній обізнаності слідчого про злочин.  

В. В. Клочков визначає слідчу ситуацію як сукупність реально існуючих 

умов і обставин, що утворюють конкретну обстановку, в якій відбувається 

розслідування, діє слідчий та інші учасники процесу [118, с. 75]. Частково 

погоджуючи із цим, зазначимо, що в слідчу ситуацію входять не тільки 

«реально існуючі умови і обставини, що утворюють конкретну обстановку», а 

й подальші дії злочинця (наприклад, приховування та збут викраденого).  

Запропонували оригінальне визначення поняття слідчої ситуації В. Е 

Старостін і В. В. Яровенко. Це сформований на даний момент в результаті 

проведення слідчих та оперативно-розшукових дій в умовах впливу факторів, 

що позначаються на розслідувані злочину, стан розслідування, що 

характеризуються обсягом, характером і якістю інформації про обставини, що 

підлягають доказуванню, її джерела, можливості та способи використання 

наявної та отримання нової інформації з метою виконання завдань 

кримінального процесу по конкретній справі [249, с. 120].  У цьому визначенні 

акцентується на забезпеченні постійного контролю за можливим розвитком 

слідчої ситуації та застосуванням належних засобів її регулювання в інтересах 

розслідування кримінального провадження.  

С. А. Вецька вважає, що слідча ситуація - складна динамічна система, 

обумовлена впливом об'єктивних і суб'єктивних обставин, що 

характеризуються суттєвими ознаками злочину, процесуальними положеннями 



108 

та визначальними особистісними якостями суб'єкта розслідування та інших 

учасників процесу, а також станом провадження у справі на кожен момент 

встановлення обставин, що підлягають доведенню. Такий підхід до розуміння 

слідчої ситуації вона вважає реально привабливим для практичних працівників, 

які займаються кримінально- процесуальною діяльністю [45, с. 81]. Однак 

розгляд поняття слідчої ситуації як системи, на наш погляд, не можна вважати 

прийнятним, оскільки системою можуть бути взаємопов’язані елементи, які 

взаємодіють з середовищем, як єдине ціле.  

С. Є. Воронін визначає кримінально-процесуальну ситуацію як тип 

слідчої ситуації, що складається у процесі пошуково-пізнавальної діяльності 

учасника кримінального судочинства залежно від кримінально-процесуальної 

характеристики злочину при прийнятті та фіксації процесуальних рішень, а 

також провадження слідчих та процесуальних дій [57, с. 113]. Звичайно ж, у 

процесі пошуково-пізнавальної діяльності учасника кримінального 

провадження встановлюється інформація, яка буде формувати слідчу ситуацію. 

У дисертаційній роботі Д. В. Кім слідчу ситуацію представлено як специфічну 

інформаційно-пізнавальну систему, що має, крім логіко-формальної структури, 

ще й неформальну (ціннісно-смислову), завдяки якій відбувається вибіркове, 

спрямоване на сталий розвиток формування слідчої ситуації як особливої 

системно-організованої реальності. Це дозволяє замість двох логік (логіки 

слідчої ситуації як керованої системи і логіки слідчого як системи керуючої) 

побачити логіку розвитку слідчої ситуації як самоорганізуючої системи з 

власними джерелами саморозвитку та трансформації, що виникають як 

новоутворення процесу розслідування [67, с. 8]. Д. В. Кім, як і С. А. Вецька, 

розпочинає визначення слідчої ситуації як системи, що має два напрями 

структури, а вони знову ж таки тісно пов’язані з логікою слідчого під час 

виконання розслідування.  

На думку П. Д. Біленчука, слідчу ситуацію необхідно розуміти як 

інформаційну модель, що склалася в суб’єкта доказування на основі пізнання 

реальних умов, за яких провадиться розслідування [149, с. 106].  
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В. В. Пивоваров та Л. І. Щербина розуміють слідчу ситуацію як 

динамічну сукупність інформаційних, доказових, організаційних і тактичних 

факторів, які характеризують розслідування, що склалися на певному проміжку 

часу і при цьому зумовлюють основні напрями діяльності, прийняття рішень і 

вибір способу дій у справі [199, с. 80]. Доволі цікаве трактування цими 

науковцями поняття слідчої ситуації. Важливо, що наголос робиться на тому, 

що зміна слідчої ситуації відбувається під час надходження нової інформації. 

Цим підкреслюється її динамічний характер, що звичайно ж впливає на 

прийняття рішення та вибір способу дій у кримінальному провадженні.  

Визначаючи слідчу ситуацію як криміналістичну категорію, Є. П. Іщенко 

та В. А. Образцов розуміють це поняття як сукупність обставин, що склалися 

на певному етапі досудового провадження, які мають бути враховані 

суб’єктами кримінального переслідування при організації і реалізації 

подальшої процесуальної діяльності [102, с. 111]. Тобто, слідчу ситуацію 

можна визначити як сукупність сформованих на певному етапі умов – стану й 

обстановки - розслідування, сприйнятих, оцінюваних і використовуваних 

слідчим для вирішення тактичних завдань і досягнення загальних 

(стратегічних) цілей розслідування [43, с. 122].  

Висунуте цими науковцями положення, на нашу думку, є спірне, адже 

слідча ситуація не обмежується етапом досудового провадження, а триває до 

моменту ознайомлення підозрюваного з обвинувальним актом. Під час 

розслідування вона може змінюватись залежно від надходження інформації 

про ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування.  

О. М. Васильєв і М. П. Яблоков також вважають головним критерієм 

типізації частоту повторюваності певних ознак [40, с. 139]. В. К. Гавло таким 

критерієм називає схожість криміналістичних характеристик вчинення та 

розслідування злочинів [61, с. 126], О. Г. Філіппов та О. Я. Целіщев, що обсяг 

та зміст інформації, що характеризує стан, хід та умови розслідування [275, с. 
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75], а С. В. Веліканов як репрезентативну множину однорідних конкретних 

ситуацій [42, с. 12; 121]. Ці думки щодо підстав типізації слідчої ситуації у 

подальшому ми враховуємо при дослідженні шляхів оптимізації методики 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування.  

Автор Л. Я. Драпкін в залежності від складності поділяє слідчі ситуації 

на прості та складні. Автор визначає, що залежно від кількості, характеру і 

змісту формуючих факторів усі складні слідчі ситуації можна диференціювати 

на: проблемні, конфліктні, тактичного ризику, організаційно неупорядковані та 

комбіновані (змішані ситуації) [83, с. 98].  

У теорії криміналістики найбільші труднощі виникають при з’ясуванні 

підстав для виокремлення, типізації слідчих ситуацій. Так, на думку Л. Я. 

Драпкіна, підставами типізації слідчих ситуацій є наявність загальних, 

групових ознак та їх відносна повторюваність [82, с. 17].  

Іншу точку зору висловлює С. В. Веліканов, який до критеріїв 

класифікації слідчих ситуацій у методиці розслідування злочинів відніс: 

- особливості категорії кримінальних проваджень залежно від специфіки 

розслідуваних злочинів (клас, група, вид); 

- особливості криміналістичної характеристики певних видів злочинів, 

що враховуються при їх розслідуванні; 

- особливості стадії досудового провадження у кримінальних 

провадженнях, процесуальних дій [43, с. 86].  

Вважаємо, що запропоновані критерії класифікації є одним із варіантів 

виходу із становища, ускладненого обмеженою інформацією, якою володіє 

слідчий під час розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  
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Варто наголосити на позиції авторів А. Н. Гусакова і А. А. Філющенко 

щодо класифікації слідчих ситуацій [129]. На їх думку, ситуації можна 

класифікувати:  

1) за формою існування: на об'єктивні чи реальні, які виникають 

незалежно від їх оцінки слідчим;  

2) за ступенем інформаційної визначеності: на прості (коли у слідчого є 

достатньо корисної інформації) і складні (наявність інформаційної 

невизначеності у слідчого);  

3) за ступенем збігу цілей в учасників розслідування: на конфліктні і 

безконфліктні;  

4) за ступенем складності організаційних питань: на організаційно-

упорядковані (коли слідчий чітко уявляє поставлене перед ним завдання) і 

організаційно-невпорядковані (коли у слідчого є труднощі в організації та 

плануванні своєї роботи) [69, с. 13-14; 129].  

На нашу думку, такий підхід вчених щодо класифікації слідчих ситуацій 

не є найкращим, оскільки не дозволяє повною мірою провести глибокий та 

всебічний аналіз ситуацій, що складаються на певному етапі досудового 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування. Відповідно, маємо змогу констатувати, що 

ефективнішим було б встановлювати первинну (висхідну) інформацію про 

злочин, що дозволить типізувати ситуації, вказане матиме важливе практичне й 

теоретичне значення. Тому при розслідуванні ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, такий 

комплекс дозволить слідчому ефективніше розробляти ті чи інші рекомендації 

щодо застосування криміналістичної методики [129].  

Отже, залежно від варіацій інформаційного наповнення щодо 

перелічених елементів на початковому етапі розслідування ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 
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страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 

виділимо такі типові слідчі ситуації:  

а) відомості про злочин внесено до ЄРДР за результатами розгляду заяви, 

повідомлення про вчинене злочину або після самостійного виявлення ним з 

будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про його вчинення;  

б) відомості про злочин внесено до ЄРДР на підставі матеріалів ОРД;  

в) відомості про злочин внесено до ЄРДР на підставі матеріалів, зібраних 

за результатами проведення спеціальних перевірок або з інших гласних 

джерел;  

г) відомості про злочин внесено до ЄРДР під час розслідування інших 

протиправних діянь.  

Очевидно, кожній із зазначених типових слідчих ситуацій початкового 

етапу розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, притаманна своя програма дій слідчого щодо 

виконання поставлених завдань. 

Проведений аналіз дає підстави дійти висновку, що в основу типізації 

слідчих ситуацій початкового етапу досудового розслідування ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

можуть бути покладені наступні критерії: 

- обсяг та зміст даних, що лежать в основі відкриття кримінального 

провадження; 

- визнання злочинцем своєї вини та бажання співпрацювати з органами 

слідства; 

- кількість можливих співучасників злочину; 

- стосунки, що склалися між учасниками досудового розслідування; 

- джерело інформації про вчинений злочин.  

Наголошуючи на важливості встановлення слідчих ситуацій на 

почтовому етапі розслідування, Н. А. Жерж указує, що основне завдання 
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початкового етапу розслідування полягає в тому, щоб якнайшвидше зібрати 

інформацію про основні ознаки особи злочинця й можливе місце його 

знаходження та ефективно використовувати отримані відомості для виявлення 

й затримання вказаної особи [93, с. 408]. 

Автор О. В. Одерій, досліджуючи теоретико-організаційний аспект 

початку досудового розслідування кримінальних правопорушень проти 

довкілля, акцентує увагу на тому, що початковий етап розслідування займає у 

структурі слідчої діяльності виключно важливе, ключове місце, оскільки саме 

тут закладається фундамент для встановлення обставин вчиненого 

кримінального правопорушення, винуватості конкретної особи, виявляється і 

збирається значна кількість доказів. Організація розслідування на цьому етапі 

передбачає переважно роботу із наявною інформацією, її опрацювання та 

оцінку. В результаті цієї діяльності відбувається висунення версій та 

визначаються завдання розслідування: ухвалюються відповідні рішення, 

забезпечується їх виконання. Надалі цей процес триватиме шляхом уточнення 

завдань та ухвалення нових рішень із урахуванням отриманих даних та 

результатів, завдяки чому слідчий має можливість прогнозувати процес 

розслідування в цілому [192, с. 177; 203, с. 87; 59, с. 129]. 

Зазначимо, що початковий етап розслідування ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, має 

на темі вирішенні таких завдань: 

-  встановлення особи злочинця та інших причетних до вчиненого 

злочину осіб; 

- збирання доказової інформації; 

- встановлення кола свідків; 

Відповідно, вся пошукова діяльність на початковому етапі розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування заснована на сприйнятті слідчим картини події злочину за 
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допомогою виділення тих змін у навколишньому середовищі, які 

відобразились в ньому внаслідок підготовки, вчинення або приховання такого 

злочину, тобто на основі слідової картини злочину.  

Тобто, розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на початковому етапі 

часто здійснюється за умов відсутності достатньої інформації як про подію 

вчиненого кримінального правопорушення, так і про злочинців, свідків тощо. 

Проте отримані таким чином відомості, як відомо, не завжди дозволяють 

зробити правильний висновок про наявність або відсутність у тому, що 

відбулося, ознак конкретного кримінального правопорушення [201, с. 126; 59, 

с. 175].  

Враховуючи викладене, наголосимо, що під час здійснення досудового 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування на вказаному етапі слідчому зазвичай 

приходиться відштовхуватися від наявних слідів злочину та звертатися до 

криміналістичних напрацювань у вигляді відповідної криміналістичної 

характеристики. Вказане в повній мірі стосується й початкового етапу 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування. 

Дійсно раціональний вибір тактики розслідування як способу поведінки 

слідчого залежить від ситуації, тому й формування якісних криміналістичних 

рекомендацій розслідування має будуватись із урахуванням цього підходу. При 

розслідуванні ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, слідчий приймає процесуальні рішення, 

проводить ті чи інші слідчі (розшукові) дії, визначає тактичні прийоми їх 

проведення. Ефективність цієї діяльності багато в чому залежить від 
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адекватного сприйняття слідчим ситуації й правильної її оцінки [265, с. 285; 59, 

с. 199]. 

Відповідно, враховуючи типові слідчі ситуації ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на 

початковому етапі розслідування слідчий повинен вирішити низку важливих 

тактичних завдань, які в кінцевому результаті дозволять встановити та 

затримати винних осіб, доказати їх причетність до злочину, забезпечити 

можливість відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків. 

Але для цього треба своєчасно приймати рішення, проводити всі необхідні дії 

для збирання всіх доказів, які з плином часу можуть видозмінитися або бути 

знищеними. Тому прийняті рішення й ужиті заходи повинні бути ситуативно 

обумовленими. 

Таким чином. під час розслідування ухилень від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування можна виділити 

наступні слідчі ситуації на початковому етапі їх розслідування та їх завдання 

[78, с. 330]: 

1) Слідча ситуація № 1. Відомості про кримінальне правопорушення 

внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду 

заяви, повідомлення про вчинений злочин або після самостійного виявлення ним 

з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про нього.  

Відповідно, у такому випадку, керівним є положення ч. 4 ст. 22 КПК про 

те, що у випадках, передбачених КПК, повідомлення особі про підозру у 

вчиненні злочину може здійснюватися (крім самого прокурора) слідчим за 

погодженням із прокурором [78, с. 331].  

2) Слідча ситуація № 2. Відомості про злочин внесено до ЄРДР на 

підставі матеріалів ОРД. 

Така слідча ситуація з огляду на подальше досудове розслідування є 

найбільш сприятливою для слідчого, оскільки оскільки негласний характер 
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перевірки дає змогу виявити широке коло обставин кримінально протиправної 

протидії законній господарській діяльності, а також припускає здійснення 

добре запланованого, несподіваного для злочинців, одночасного вжиття серії 

оперативних заходів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) 

дій. У таких випадках матеріали перевірки, зібрані оперативними 

працівниками, попередньо обговорюються зі слідчими та спеціалістами-

податківцями, що дозволяє розробити узгоджений план слідчо-оперативних 

заходів [78, с. 331-332]. 

Відомості про злочин у цих випадках вносяться до ЄРДР за матеріалами, 

зібраними працівниками оперативних служб під час оперативно-розшукових 

заходів, вжитих на підставі:  

- повідомлень суб’єктів господарювання про виявлені випадки протидії 

їх законній господарській діяльності;  

- заяв громадян про ці факти; результатів планових і позапланових 

оперативно-розшукових заходів під час оперативного обслуговування об’єктів 

фінансової системи [78, с. 331]. 

3) Слідча ситуація № 3. Відомості про злочин внесено до ЄРДР на 

підставі матеріалів, зібраних за результатами проведення спеціальних 

перевірок або з інших гласних джерел. 

Основними чинниками, що негативно впливають на розслідування у цій 

ситуації, є: відсутність раптовості, тобто суб’єкти злочину та заінтересовані 

особи, як правило, мають інформацію про об’єкти перевірки та виявлені факти 

порушень; значний розрив у часі з моменту вчинення кримінального 

провадження до його виявлення правоохоронними органами, що дозволяє 

злочинцям вжити заходів із учинення протидії, маскування слідів [78, с. 332]. 

Особливістю цієї ситуації є те, що вихідна інформація зібрана внаслідок 

проведення гласних перевірочних заходів і міститься в матеріалах: 

документальної перевірки (податкової, банківської, ревізійної, в порядку 

митного контролю та ін.), під час якої виявлено ознаки злочину; внутрішнього 

службового розслідування чи документальної ревізії (перевірки), проведених 
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суб’єктом господарювання (фінансовою установою, державним органом чи 

громадською організацією); судового розгляду позовів у порядку 

господарського судочинства, оприлюднених у пресі або інших офіційних 

джерелах.  

4) Слідча ситуація № 4. Відомості про злочин внесено до ЄРДР під час 

розслідування інших протиправних діянь. 

Практика діяльності правоохоронних органів свідчить, що ознаки 

протидії законній господарській діяльності можуть бути виявлені під час 

розслідування інших злочинів. Зазначене може бути результатом здійснення 

документальних перевірок, слідчо-оперативних заходів, що визначає специфіку 

конкретної ситуації та впливає на обсяг і послідовність подальших дій [78, с. 

332]. 

Таким чином, типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування зумовлюють зміст і спрямованість організації досудового 

розслідування, що відображається у відповідних заходах з боку органу 

досудового розслідування з метою встановлення істини у кримінальному 

провадженні.  

 

2.3. Особливості наступного етапу розслідування 

 

Розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, здійснюється, базуючись на принципі 

періодизації. Це пояснюється тим, що поділ процесу розслідування на етапи 

має суттєве методичне значення, бо кожен етап має певну специфіку в обсязі та 

методах даної криміналістичної діяльності. Тому для здійснення більш вдалого 

розслідування злочину на всіх його етапах в методиці розслідування усі дії 

слідчого розробляються, зважаючи на особливості етапів [59; 188, с. 379].  
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Вчений Р. С. Бєлкін також указує на те, що початковий і наступний етапи 

розслідування характеризуються притаманними для кожного з них 

специфічними завданнями, які можна вирішити за допомогою особливих 

слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. З приводу наступного етапу, то 

науковець відзначає, що відбувається вже збирання, перевірка й оцінка доказів 

з метою встановлення всіх обставин справи [25, с. 238; 59]. 

У попередніх підрозділах дисертаційного дослідження нами було 

висвітлено особливості початку досудового розслідування та початкового 

етапу розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування. Тому необхідним та доцільним в даному 

контексті є встановити значення та межі наступного етапу розслідування 

вказаних злочинів, виокремити тактичні операції та відповідно до них 

завдання, визначити типові слідчі ситуації, характерні для цього етапу, а також 

відповідні їм алгоритми дій слідчого [59, с. 200].  

Окрім того, необхідно з’ясувати сутність і зміст тактичних операцій, які 

проводяться під час розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [59, с. 132].  

Тож, як цілком слушно підмічає В. М. Шевчук, наступний етап 

розслідування вирізняється наявністю більшого обсягу доказової інформації, 

розгорнутого плану тощо. При цьому вчений апелює твердженнями, 

висловленими І. О. Возгріним і Є. П. Іщенко з приводу характеру наступного 

етапу розслідування. Зокрема, вказується, що він за тривалістю та значенням 

вважається найбільш об’ємним і вирішальним, вимагає найповнішого 

використання криміналістичних методичних рекомендацій. Окрім того, він 

характеризується вирішенням проблемних ситуацій щодо основних 

структурних елементів предмета доказування (подія і спосіб вчинення злочину, 

винна особа). Доказова інформація, зібрана до цього часу, дає можливість 

достатньо впевнено відповісти на ті запитання, що визначаються її 
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проблемністю на початковому етапі розслідування. На цьому етапі 

розслідування інформація, якою володіє слідчий, вирізняється значним 

обсягом, а її зміст – конкретністю, впорядкованістю, надійністю, різноманіттям 

джерел [51, с. 280-281; 59; 102, с. 203; 59, с. 100].  

Таким чином, варто відмітити, що наступний етап розслідування 

злочинів узагалі й ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування зокрема, дійсно є невід’ємним елементом 

окремої криміналістичної методики. 

Заслуговує також  уваги думка В. О. Малярової щодо того, що наступний 

етап розслідування злочинів – це основний період роботи слідчого. Він 

починається після виконання початкових невідкладних дій із переходом до 

більш планомірної роботи у кримінальному провадженні, яка полягає 

передусім у здійсненні всебічної оцінки зробленої у кримінальному 

провадженні роботи [179, с. 88-89; 59, с. 100]. 

Так, на цьому етапі встановлюються всі раніше не з’ясовані обставини 

вчиненого злочину, а також перевіряються та підкріпляються доказами вже 

отримані обставини. На важливість вказаного етапу розслідування під час 

розслідування корисливо-насильницьких злочинів указує й В. В. Тіщенко. Так, 

автор до характерних рис наступного етапу розслідування відносить:  

- наявність і постійну обробку (аналіз, синтез, перевірку і оцінку) 

інформації, яка надходить і містить як докази, так і контрдокази (наприклад, 

посилання на алібі, перекладання своєї провини на іншого тощо);  

- підвищення кількості та якості криміналістично значущої інформації, 

яка надходить, що дозволяє перейти від евристичного, проблемного, 

багатоверсійного типу мислення до дискурсивного, побудованого на логічних 

висновках, які робляться з отриманої доказової інформації;  

- залучення до слідчо-криміналістичної діяльності нових учасників 

(свідків, спеціалістів тощо); виявлення та розслідування нових епізодів 

злочинної діяльності, співучасників;  



120 

- розробка розгорнутого плану розслідування злочину; прийняття великої 

кількості тактичних і процесуальних рішень, які потребують обґрунтувань, 

підкріплених фактичними даними;  

- проведення слідчих дій, що потребують значних організаційних 

тактичних зусиль;  

- прийняття низки остаточних рішень стосовно кримінального 

провадження в цілому та щодо кожного її епізоду, учасників злочину, 

знайденого майна, речових доказів та призначення експертиз [268, с. 132; 59, с. 

143]. 

Відповідно початковий етап завершується виконанням завдань, 

зумовлених цим етапом, а наступний (подальший) етап є періодом 

провадження всіх інших слідчих (розшукових) дій, скерованих на ґрунтовне та 

системне збирання й дослідження доказів у провадженні [125, с. 235-236]. 

Відповідно, на подальшому етапі темп роботи слідчого дещо зменшується 

[142, с. 511].  

З приводу критеріїв розмежування початкового та наступного етапів 

розслідування злочинів, зазначимо, що поширеною є позиція, згідно з якою 

повідомлення особі про підозру є початком наступного етапу. Разом із тим, 

зустрічається й протилежна позиція. Так, деякі вчені відзначають не вірними 

спроби межею наступного етапу визначати повідомлення про підозру через 

неможливість зафіксувати момент завершення початкового етапу 

розслідування в загальному вигляді, пов’язавши його категорично з певним 

процесуальним рішенням у справі (кримінальному провадженні) [59, с. 67].  

Момент початку наступного етапу може бути свого роду «плаваючим», 

так як початковий етап може закінчитися як з накопиченням достатньої для 

повідомлення про підозру інформації, так і раніше – коли для цього виникнуть 

необхідні умови [27, с. 259-260]. Зокрема, однією з таких умов може бути 

затримання підозрюваного у вчиненні злочину, виявлення якого-небудь 

важливого доказу чи групи доказів [274, с. 117]. 
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Ми ж поділяємо думку О. В. Пчеліної з приводу того, що в якості 

критерію для поділу початкового та наступного етапів розслідування злочинів 

варто обрати напрям розслідування, котрий обумовлюється обсягом вирішення 

ситуаційно зумовлених тактичних завдань розслідування злочинів [224, с. 95-

98; 59, с. 101]. 

Автор А. Мазур пропонує під час визначення межі етапів розслідування 

керуватися саме вирішеними завданнями розслідування та слідчою ситуацією, 

а не «прив’язуватись» до певного процесуального рішення, як і до вирішення 

якогось одного завдання. Це може позначитись на повноті й ефективності 

розслідування. Зокрема автором акцентується увага на необхідності 

враховувати, що не завжди проведення всіх потрібних, на думку слідчого, дій 

приведе до вирішення поставлених перед розслідуванням завдань. При цьому 

невирішення поставлених завдань може бути зумовлене і виникненням 

несприятливої слідчої ситуації. У цьому випадку невирішені завдання 

підлягають «перенесенню» на подальший етап розслідування та вирішуються 

слідчим уже за допомогою ширшого арсеналу засобів і методів [175, с. 439; 59, 

с. 101]. 

Як зазначає М. І. Данилюк, якщо злочинець затриманий, то починається 

робота з затриманою особою. Відповідно, встановлюються усі обставин події 

злочину, причетні до неї особи, елементи предмета доказування. Якщо особу 

злочинця не встановлено, то слідчий повинен систематизувати, проаналізувати 

і оцінити вже зібрані докази, скласти розгорнутий план розслідування злочину, 

визначити шляхи подальшого пошуку доказів (особливо тих, що стосуються 

особи злочинця), провести слідчі дії і оперативно-розшукові заходи з метою 

розкриття злочину [71, с. 296]. 

Враховуючи викладене, пропонуємо здійснювати виокремити наступний 

етап розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, за таким критерієм напряму досудового 

розслідування, що зумовлений значним обсягом вирішення ситуативно 
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зумовлених тактичних завдань розслідування зі встановлення особи злочинця. 

Через це на наступному етапі розслідування вказаного виду злочину 

вирішуються насамперед завдання, які полягають в одному випадку у пошуку 

злочинця чи розшуку вже встановленого підозрюваного, а в другому – 

збиранні додаткових фактичних даних, що викривають уже затриманого 

злочинця, повідомлення йому про підозру, встановлення в усій повноті причин 

та умов, що сприяли вчиненню злочину [71, с. 296; 59, с. 176]. 

Що ж стосується типових слідчих ситуацій наступного етапу 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, то останні виокремлюються залежно від 

повноти наявних відомостей про особу злочинця та займаної позиції 

підозрюваного.  

Зокрема, вирізняти такі типові слідчі ситуації наступного етапу 

розслідування:  

- не всі співучасники встановлені; 

- всі співучасники встановлені, їм повідомлено про підозру;  

- всі співучасники встановлені, але не всім повідомлено про підозру;  

- не всі співучасники встановлені, повідомлено про підозру тільки 

одному (виконавцеві чи посереднику) [71, с. 296; 59, с. 176]. 

Також, на цьому етапі досудового розслідування ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 

вирішуються ще такі тактичні завдання, як: 

- установлення зв’язків між злочинцями (замовник – виконавець, 

замовник – посередник – виконавець);  

- збирання інформації, що характеризує особу підозрюваного;  

- виявлення всіх епізодів злочинної діяльності кожного з підозрюваних;  

- збирання доказової бази, достатньої для обвинувачення злочинців у 

вчиненні ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
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соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування та визначення пріоритетних шляхів протидії вказаній 

категорії злочинів. 

Саме тому, враховуючи викладене та ті позиції, які займає підозрюваний 

чи підозрювані у кримінальному провадженні ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, на наступному 

етапі розслідування наявні наступні слідчі ситуації:  

- всі підозрювані співпрацюють зі слідчим;  

- підозрювані співпрацюють зі слідчим не в повній мірі;  

- підозрювані надають неправдиву інформацію; 

- підозрювані відмовляються від співпраці зі слідчим;  

- не всі підозрювані бажають співпрацювати зі слідчим [59, с. 176].  

У відповідності до зазначеного, на наступному етапі у кримінальному 

провадженні ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування можуть проводитися повторні обшуки, допити 

свідків, призначатися додаткові судові експертизи.  

Відповідно, з метою вирішення тактичних завдань на наступному етапі 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, з урахуванням слідчих ситуацій, що склалися, 

пропонується проводити наступний алгоритм дій:  

- допит підозрюваного; 

- в окремих випадках може бути проведено одночасний допитів двох чи 

більше раніше допитаних осіб;  

- направлення запитів;  

- перевірка підозрюваного на наявність непогашених судимостей;  

- проведення експертиз; 

- проведення інших процесуальних дій; 
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-проведення негласних слідчих (розшукових) дій.  

Проте через складний механізм скоєння ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також 

несприятливий і/чи конфліктний характер слідчих ситуацій у слідчого можуть 

виникнути труднощі з вирішення поставлених перед ним тактичних завдань 

розслідування [59, с. 201]. У зв’язку з цим як спосіб розв’язання такої 

проблеми є проведення в рамках розслідування вказаних ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

тактичних операцій.  

Відповідно, тактична операція знаходиться у тісному зв’язку з іншими 

елементами криміналістичної методики: тактичними завданнями та слідчими 

ситуаціями розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Така взаємодія 

передбачає встановлення етапів та відповідно до них слідчих ситуацій 

досудового розслідування окремих видів злочинів, та на цій основі 

розроблення сукупності тактичних операцій [59, с. 201].  

Тактичні операції є криміналістичним засобом, який використовується 

для вирішення складних тактичних завдань розслідування. В такому випадку 

необхідно проводити, як зазначає М. Г. Куп’янський, слідчі (розшукові) дії в 

комплексному поєднанні [162, с. 120; 222, с. 303].  

Вчений Р. Л. Степанюк тлумачить тактичну операцію як комплекс 

слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів, спрямованих на 

виконання проміжного завдання розслідування у певній слідчій ситуації [255, 

с. 205; 59, с. 200].  

Таким чином, тактичні операцій виступають є правовим засобом 

вирішення нагальних завдань кримінального провадження, мають 

пізнавальний, процесуальний, матеріально-технічний характер, та спрямовані 
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на досягнення завдань тактичних операцій, мають різний ступінь спільності, 

різний характер і мету.  

З приводу поняття «тактична операція», то в криміналістиці 

зустрічається різноманіття його трактувань.  

Зокрема, «тактична операція» одними розуміється: 

- як певна програма слідчого щодо вирішення завдань, які виникають 

перед ним у ході кримінального провадження;  

- як сукупність алгоритмів дій слідчого чи оперативного працівника з 

метою оперативного виконання завдань досудового розслідування; 

- система процесуальних або не процесуальний дій, що спрямовані на 

реалізацію завдань кримінального провадження та охоплені єдиною метою – 

встановлення істини у провадженні; 

- систему процесуальних заходів, що спрямовані на виконання завдань 

кримінального провадження, розв’язання яких у інший спосіб неможливо [59, 

с. 206].   

Таким чином, тактичними операціями при розслідуванні ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, є 

комплекс слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, 

інформаційно-пошукових, процесуальних та організаційних заходів, 

спрямованих на вирішення ситуативно зумовленого тактичного завдання на 

певному етапі розслідування вказаних кримінальних правопорушень[59, с. 

206].   

Відповідно, тактичні операції, залежно від кожного етапу досудового 

розслідування, можуть мати різний характер та ступінь складності, і 

реалізуються від цього на початковому і на наступному етапі розслідування. 

Такий стан речей пов’язується, зокрема, із можливістю своєчасного вирішення 

тактичних завдань, що ставляться перед слідчим, оскільки здійснення такої 

операції зумовлено відповідною слідчою ситуацією й певним проміжком часу 

процесу розслідування, в ході якого вирішується проміжне тактичне завдання. 
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Це стосується і тактичних операцій, які можуть бути спрямовані на виявлення 

злочинця, розшук викраденого, забезпечення відшкодування матеріальної 

шкоди, профілактики злочину та ін. [59, с. 221].  

Тож проаналізувавши наукові підходи до визначення типових тактичних 

операцій при розслідуванні злочинів, а також матеріали судової та слідчої 

практики розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, вбачається можливим 

виокремити характерні для розслідування ухилень від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, типові тактичні 

операції. Зокрема, це «Збирання первинної інформації», «Встановлення 

очевидців», «Встановлення особи, яка вчинила злочин», «Встановлення 

співучасників», «Вивчення особи підозрюваного» й інші. 

Підсумовуючи викладене, наголосимо, що розслідування ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 

здійснюється в рамках певних своєрідних етапів, які мають на меті вирішення 

– певних, чітких тактичних завдань та у відповідності до них – тактичних 

операцій. Відповідно, для ефективного вирішення тактичних завдань під час 

кожного із етапів кримінального провадження слідчим планується відповідний 

алгоритм дій. У сукупності вказаний алгоритм дій повинен корелюватися із 

тактичними операціями, що дозволить ефективно та неупереджено проводити 

досудове розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

Визначено, що тактичними операціями розслідування ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є  

«Збирання первинної інформації», «Розшук злочинця та його затримання», 
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«Встановлення свідків та співучасників», «Вивчення особи підозрюваного» 

тощо.  

 

2.4. Організація взаємодії при розслідуванні ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування 

 

Однією з умов ефективного розкриття, досудового розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування є здійснення ефективної організації взаємодії слідчих із 

оперативними підрозділами та іншими органами, установами та організаціями.  

Термін «взаємодія» у тлумачному словнику зазначається як «погоджена 

дія між ким-небудь» [41, с. 85]. Взаємний зв’язок між предметами у дії» [189, с. 

259]. У криміналістичній літературі її розглядають як взаємну спільну 

координаційну діяльність декількох органів, що має на меті вирішення різних 

завдань з розслідування злочинів та запобігання їм [144, с. 223].  

Розрізняють такі види взаємодії як: процесуальна (надання вказівок, 

доручень) і непроцесуальна (спільне планування слідчих (розшукових) дій, 

обмін інформацією, консультації, бесіди). Водночас після зупинення 

досудового розслідування взаємодія заборонена, крім тієї, що здійснюється для 

встановлення місцезнаходження підозрюваного. Як передбачено кримінальним 

процесуальним законодавством, здійснення розшуку підозрюваного може бути 

доручено оперативним підрозділам поліції (ч. 3 ст. 281 КПК України). Після 

відновлення досудового розслідування можна використовувати всі передбачені 

форми взаємодії [15, с. 66-69]. 

На думку В. О. Коновалової та В. Ю. Шепітька, взаємодія в процесі 

розкриття й розслідування кримінальних правопорушень являє собою 

узгоджену діяльність різноманітних ланок однієї або декількох організованих 
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систем, спрямовану на досягнення спільної мети з найменшими витратами сил, 

засобів і часу. Вони розглядають взаємодію як вищий ступінь консолідації сил 

і засобів підрозділів поліції, наділених законом відповідними повноваженнями 

[148, с. 279]. 

Під взаємодією слідчого з різними підрозділами і посадовими особами 

органів внутрішніх справ. Деякі автори визначають взаємодію слідчого з 

іншими підрозділами як: 

- засновану на нормах законів та підзаконних актів спільну діяльність, 

яка спрямована на ефективне досудове розслідування; 

- передбачену нормами кримінального процесуального законодавства 

узгоджену діяльність та функціонування, що спрямована на розкриття злочину; 

- діяльність щодо розкриття, розслідування та протидії злочинам.  

Безумовно, запорукою ефективної діяльності правоохоронних органів 

спрямованої на зменшення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, є досконало організована 

взаємодія слідчого, оперативних підрозділів та інших державних органів під 

час розслідування таких злочинних посягань.  

На важливості актуалізації саме цього аспекту загальної проблеми 

подолання злочинності наголошують науковці. Так, А. С. Железняк зазначає, 

що взаємодія у розслідуванні - це заснована на законі і підзаконних 

нормативних актах спільна або узгоджена діяльність слідчого з працівниками 

оперативно-розшукових, експертно-криміналістичних та інших служб органів 

внутрішніх справ з метою розслідування конкретної кримінальної справи [92, 

с. 107]. Саме такий підхід вважаємо раціональним, оскільки, як відомо, слідчі 

та оперативні підрозділи мають специфічні, тільки їм властивим сили і методи 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, тому слід подбати про те, щоб ці можливості 

використовувалися не розрізнено, а в комплексі. 
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Автори Т. А. Седова та А. А. Эксархопуло вважають, що слідчий, будучи 

керівником і організатором розслідування злочину, не зможе виконати 

поставлене перед ним завдання лише власними зусиллями, використовуючи 

надані йому кримінально-процесуальним законодавством права, а тому 

об'єктивно доводиться звертатися за допомогою до інших органів, які в силу 

своїх повноважень надають слідчому сприяння у розкритті та розслідуванні 

злочинів або виступають як самостійні суб'єкти дослідження події злочину, 

координуючи свої дії зі слідчим. Потреба в організації взаємодії з цими 

органами обумовлена потребами, тобто практикою боротьби зі злочинністю. 

Така взаємодія може визначати як об'єднання зусиль слідчого з іншими 

правоохоронними органами для узгоджених дій з досягнення загальних цілей 

розкриття і розслідування злочину, здійснюване у формах, передбачених 

законом, відомчими нормативними актами чи вироблених практикою [141, с. 

443].  

Під взаємодією слідчих з оперативно-розшуковими органами Е. П. 

Іщенко розуміє засновану на вимогах закону і узгоджену з усіх принципових 

питань діяльність цих осіб і органів, спрямовану на розкриття та розслідування 

злочинів, повне викриття всіх винних осіб. Взаємодія може бути епізодичним 

актом, пов’язаним з виконанням окремих доручень слідчого, і постійним - 

здійснюваним протягом усього розслідування складної кримінальної справи 

або групи взаємопов’язаних справ. Постійна взаємодія зазвичай реалізується у 

рамках розслідування, здійснюваного слідчо-оперативною групою або слідчою 

бригадою (групою) [102, с. 197]. Справді, значну роль у кримінальному 

провадженні щодо вказаної категорії злочинів, відіграє взаємодія слідчих з 

оперативними підрозділами. Слідчий уповноважений доручати проведення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним 

оперативним підрозділам, що має на меті насамперед, прискорення 

розслідування у кримінальному провадженні.  

Взаємодія співробітників підрозділів попереднього слідства і дізнання з 

іншими службами та підрозділами, як вважає О. І. Левшук, найчастіше 
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реалізується при виїзді на місце події; у процесі розшуку за гарячими слідами; 

при затриманні злочинців; використанні науково-технічних засобів; виявленні 

свідків; перевірці за оперативними , криміналістичним та іншим обліками. 

Зокрема, із співробітниками експертно-криміналістичних підрозділів слідчі 

(дізнавачі) частіше контактують при призначенні експертиз (при прийнятті 

рішення про доцільність проведення тієї чи іншої експертизи, підготовці 

потрібних для дослідження матеріалів, формулюванні питань експерту) і 

проведенні слідчих дій (надання допомоги у фіксації місця події) [165, с. 93-

94].  

Практика діяльності правозастосовних органів переконує, що досягнення 

цих завдань зазвичай неможливе без чітко узгоджених і спільних дій 

(взаємодії).Спільна діяльність слідчого органу досудового розслідування та 

оперативних підрозділів при розслідуванні кримінальних проваджень сприяє 

швидкому і повному розкриттю злочинів та вирішенню інших важливих 

завдань кримінального судочинства. 

Так, зокрема, вчений Р. С. Бєлкін визначав як головну мету взаємодії - 

розкриття злочинів. Тому, якщо злочин скоєно в умовах очевидності і його 

потрібно не розкрити, а й відразу розслідувати, налагодження взаємодії 

слідчого з органом дізнання може і виникати або виражатися тільки у разових 

дорученнях.  

Принципи взаємодії полягають у:  

1) дотриманні законності, що забезпечується чіткою, правовою 

регламентацією діяльності учасників, контролем з боку керівників органів 

слідства та дізнання, прокурорським наглядом; головна вимога - учасники 

діють строго у межах своєї компетенції, яка визначається законом, що не 

допускає змішання слідчої та оперативно - розшукової діяльності;  

2) обумовлені і реалізації принципу попереднього суворого збереження 

підслідності; як відомо, закон передбачає дві форми дізнання: у справах, де 

попереднє слідство необов'язкове і де воно обов'язкове, коли функції органу 

дізнання обмежені проведенням лише невідкладних слідчих дій зі 
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встановлення і закріплення слідів злочину, виявлення і затримання винних; 

таке розмежування функцій органів попереднього слідства та органів дізнання 

позначається і на формах, і на змісті взаємодії [1, с. 515-519];  

3) послідовності невідкладний слідчих (розшукових) дій.  

Ряд криміналістів виділяє його як конче важливий засіб ефективізації 

взаємодії; справді задіяння цього принципу позитивно проявляється при 

виконанні плану дій з розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, складеного слідчим.  

А. І. Дерев’янко та В. І. Език’ян, до основних принципів взаємодії 

відносять: відповідність спільної діяльності вимогам закону; організуючу роль 

і відповідальність слідчого за своєчасне і якісне розслідування злочинів, його 

процесуальну самостійність у прийнятті рішень; самостійність органів дізнання 

у виборі в рамках чинного законодавства засобів і методів оперативно-

розшукової діяльності; плановість взаємодії; неперервність взаємодії [73, с. 

122].  

Слід визнати слушною таку позицію науковців, адже взаємодія повинна 

базуватися на основі законодавчих актів, на підставі яких слідчі із 

працівниками оперативних та експертно-криміналістичних підрозділів 

проводили спільну, погоджену, планову діяльність з метою успішного 

розслідування кримінальних проваджень щодо ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Безперечно 

взаємодія слідчих органів та оперативних підрозділів є важливою умовою 

швидкого і повного розкриття злочинів, розшуку злочинців, які переховуються, 

безвісти зниклих осіб, а отже, вжиття усіх передбачених законом заходів, 

спрямованих на виявлення та викриття осіб, винних у скоєнні правопорушень. 

Криміналісти вважають, що форми взаємодії слідчого з іншими 

правоохоронними органами можуть бути як процесуальними, реалізованими у 

рамках кримінально-процесуальної діяльності, так і не процесуальними, 
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регламентованими відомчими нормативними актами або виробленими 

практикою [141, с. 447].  

До процесуальних форм взаємодії Р. С. Бєлкін відносив: оперативно-

розшукові заходи, що здійснюються органами дізнання за дорученням 

слідчого; допомогу у проведенні слідчих дій; розшук за дорученням слідчого 

осіб і об'єктів у призупинених справах; роботу з обізнаними особами; освіту 

слідчо-оперативних груп [1, с. 515-519].  

На основі аналітичного осмислення цих положень ми прийшли до 

висновку, що процесуальними формами взаємодії, прямо передбаченими КПК 

України, слід вважати:  

- здійснення досудового розслідування органом досудового 

розслідування або слідчою групою, до складу якої входять оперативні 

підрозділи (ст. 38 КПК України), проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам за дорученням 

слідчого (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України);  

- сприяння слідчому при проведенні слідчих (розшукових) та негласних 

слідчих (розшукових ) дій (ст. 41 КПК України) [155]. 

Натомість до не процесуальних (організаційних) форм взаємодії слід 

віднести:  

- погоджене планування;  

- спільний аналіз й оцінку результатів діяльності слідчим оперативного 

працівника;  

- взаємний обмін інформацією.  

Доручення слідчого чи прокурора оперативному підрозділу про 

проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій 

оформляється письмово як постанова. Постанова слідчого, прокурора 

складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про місце і 

час прийняття постанови; прізвище, ім’я, по батькові, посаду особи, яка 

прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості 

про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви 
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прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на відповідні статті КПК 

України; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про зміст 

прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; 

особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження 

постанови [155].  

У дорученні, крім згаданих загальних відомостей, зазначено: 

правоохоронний орган, оперативному підрозділу якого адресується доручення; 

назву документа; встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення 

кримінального правопорушення в обсязі, необхідному для виконання 

доручення; назву слідчої (розшукової) чи негласної слідчої (розшукової) дії, 

яку необхідно виконати; мету проведення процесуальної дії; питання, які 

необхідно з’ясувати під час проведення процесуальної дії, прохання про 

виконання однієї чи кількох слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

Так, до процесуальних форм взаємодії слідчого та оперативних 

підрозділів поліції під час розслідування розслідуванні ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що 

найбільш часто застосовують, належать:  

– проведення відповідним оперативним підрозділом поліції слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій за дорученням 

слідчого (обшук, огляд місця події, пред’явлення для впізнання, аудіоконтроль 

особи, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи шляхом таємного проникнення в них, використання конфіденційного 

співробітництва;  

– надання допомоги слідчому при проведенні окремих слідчих 

(розшукових) дій, які потребують значного обсягу роботи або додаткових 

гарантій для осіб, які беруть участь у них;  

– розшук підозрюваного. 
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Аналіз криміналістичної літератури та матеріалів слідчо-судової 

практики дозволяє до суб’єктів взаємодії при розслідуванні ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

віднести: 

- оперативні підрозділи; 

- підприємства, установи та організації будь якої форми власності; 

- експертні установи, окремі спеціалісти та експерти; 

- засоби масової інформації, громадськість.  

При розслідуванні ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, слідчий здійснює 

взаємодію із різними експертними установами та спеціалістами, про що більш 

детально нами буде визначено в наступних підрозділах дисертації.  

В даному контексті зазначимо про такий напрямок взаємодії як співпраця 

із засобами масової інформації. Так, слідчий взаємодіє із засобами масової 

інформації з метою [178]: 

- встановлення осіб, які можуть знати місце знаходження розшукуваної 

особи;- 

- спонукання осіб, що володіють доказовою або орієнтуючою 

інформацією довести її до відома слідчого; 

- спонукання читачів, телеглядачів та радіослухачів вжити заходів до 

усунення виявлених при розслідуванні обставин, що сприяли вчиненню 

злочину; 

- інформування населення про реальні події з метою попередження або 

спростування чуток; 

- використання матеріалів засобів масової інформації для здійснення 

оперативно-розшукових заходів [178].  
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Підсумовуючи викладене, зазначимо, що нами виділено основні вимоги 

щодо доручень слідчого оперативним підрозділам та контролю за їх 

виконанням.  

Таким чином, можна констатувати, що взаємоузгоджена спільна, 

скоординована діяльність слідчого та оперативних підрозділів повинна 

реалізовуватися у чіткій послідовності та бути врегульованою нормами 

чинного законодавства, зокрема, кримінального процесуального та 

законодавства у сфері реалізації оперативно-розшукової діяльності.  

1. Так, наприклад, у випадку, створення слідчо-оперативної групи (СОГ) 

під час досудового розслідування різних кримінальних проваджень, у тому 

числі, ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, прокурор або слідчий уповноважений надавати 

оперативним підрозділам письмові доручення на проведення різних слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) заходів. Обов’язковою 

умовою, є те, що здійснювати такі дії можуть лише ті оперативні працівники, 

які включені до складу СОГ, що встановлено відповідною постановою.  

Також, на думку Ю. Б. Комаринської, такі групи допомагають проводити 

розшук та затримання злочинців, а інформацію про вчинений злочин та 

підозрюваних в обов’язковому порядку слід надсилати до територіальних 

підрозділів з метою визначення їх місця перебування, адже злочинці можуть 

переховуватися у населених пунктах, що межують з об’єктами залізничного 

транспорту; це також сприятиме збиранню особистої інформації про 

підозрюваного (опитування сусідів, співробітників, родичів тощо) [130, с. 85].  

2. Не є припустимим надавати оперативним підрозділам слідчим 

(прокурором) тих доручень, які є неконкретизованими та без встановленого 

строку виконання. На думку А. Г. Філіппова, коли оперативному працівникові 

доручається проведення слідчої дії, то зазвичай вказують не тільки питання, що 

підлягають з’ясуванню, а й повідомляють орієнтовану інформацію, водночас 

йому дають відповідні тактичні рекомендації; якщо ж доручають проведення 



136 

розшукових заходів, то точно формулюють завдання, визначають терміни їх 

виконання [274, с. 204-206].  

3. Також, слід зауважити, що співробітники оперативних підрозділів не 

мають права проводити процесуальні дії в кримінальному провадженні за 

власною ініціативою або звертатися з клопотанням до слідчого судді чи 

прокурора. Доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковим для виконання 

оперативним підрозділом. 

4. Доручення, які слідчий надає оперативному підрозділу, повинні бути 

зареєстрованими в канцелярії територіального органу та передаватися в 

порядку, передбаченому законом [274, с. 204-206]. 

5. Термін виконання доручень не повинен перевищувати встановленого у 

них строку. У разі неможливості своєчасного виконання доручення 

продовження терміну його виконання письмово погоджується начальником 

оперативного підрозділу з начальником слідчого підрозділу.  

6. Матеріали про виконання доручень скеровуються слідчому підрозділу 

разом із супровідним листом за підписом начальника територіального органу, 

який реєструється в канцелярії [130, с. 85]. 

7. Протоколи слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) 

дій, проведених співробітниками оперативних підрозділів за дорученням 

слідчого, мають таке ж доказове значення, як і протоколи, складені слідчим.  

8. Контроль за виконанням співробітниками оперативних підрозділів 

доручень слідчих (прокурорів) покладається на начальника територіального 

органу. 

Таким чином, оптимізація та належний механізм ефективної співпраці та 

взаємодії слідчих та оперативних працівників у ході виконанні доручень 

забезпечать результати, які будуть проявлятися в попередженні, виявленні і 

розслідуванні кримінальних правопорушень, притягненні до встановленої 

законодавством відповідальності осіб, що їх вчинили, відновленні порушених 

прав та інтересів громадян і юридичних осіб [206].  
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Отже, сутність взаємодії слідчого та оперативного працівника полягає в у 

систематизованій цілеспрямованій спільній діяльності зазначених суб’єктів 

(слідчих та працівників оперативних підрозділів), до якої можуть залучатися 

негласні співробітники, спеціалісти тощо. Відповідно кожен учасник 

досліджуваної діяльності (взаємодії) повинен здійснювати заходи у межах, що 

передбачені чинним процесуальним законодавством у відповідності до своїх 

повноважень. Взаємодія слідчого та оперативних працівників узгоджена за 

місцем, часом і метою та спрямовані на впровадження одержаних результатів 

оперативно-розшукових заходів у кримінальне провадження.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Визначено, що слідчою (розшуковою) дією, яку уповноважений 

здійснювати слідчий до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, є огляд місця події. 

Наголошено, що до структури початкового етапу досудового 

розслідування входить прийняття процесуальних рішень та проведення різного 

роду процесуальних дій, до яких відносяться: слідчі дії, в тому числі, й 

визначені теорією кримінального процесу і криміналістики як невідкладні; 

оперативно-розшукові заходи.  

Встановлено, що результати проведених на початковому етапі 

досудового провадження оперативно-розшукових заходів, з одного  боку, 

можуть використовуватися лише в інформаційно-тактичних цілях, а з іншого – 

як приводи й підстави для порушення кримінального провадження або 

проведення слідчих дій і прийняття інших процесуальних рішень, для 

отримання доказів у кримінальному провадженні. 

Кримінальні процесуальні рішення даного етапу запропоновано 

поділити на: проміжні (які необхідні для проведення тієї чи іншої 

процесуальної (слідчої, оперативно-розшукової) дії або її оформлення: про 

затримання, проведення обшуку, виїмки, оголошення розшуку особи тощо); 
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кінцеві (якими закінчується початковий етап: притягнення особи до 

відповідальності чи направлення матеріалів для вирішення питання про 

закриття кримінального провадження).  

Доведено, що початок досудового розслідування переважно відбувається 

на підставі надходження до правоохоронних органів повідомлень про злочин 

або виявлення такого злочину оперативними працівниками в ході проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. На цьому етапі з метою встановлення 

наслідків злочину, постраждалих, слідів злочину, імовірних очевидців події, а 

також особи злочинця й здійснення його пошуку проводиться огляд місця 

події, пошук та опитування очевидців, перевірка наявності технічних засобів 

фіксації, розсилання орієнтувань до сусідніх територіальних підрозділів тощо. 

Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування запропоновано поділити на: загальні та спеціальні.  

Слідчу ситуацію запропоновано визначити як сукупність сформованих на 

певному етапі умов – стану й обстановки - розслідування, сприйнятих, 

оцінюваних і використовуваних слідчим для вирішення тактичних завдань і 

досягнення загальних (стратегічних) цілей розслідування. 

Залежно від варіацій інформаційного наповнення на початковому етапі 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, виділено такі типові слідчі ситуації: а) 

відомості про злочин внесено до ЄРДР за результатами розгляду заяви, 

повідомлення про вчинене злочину або після самостійного виявлення ним з 

будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про його вчинення; б) 

відомості про злочин внесено до ЄРДР на підставі матеріалів ОРД; в) відомості 

про злочин внесено до ЄРДР на підставі матеріалів, зібраних за результатами 

проведення спеціальних перевірок або з інших гласних джерел; г) відомості 

про злочин внесено до ЄРДР під час розслідування інших протиправних діянь. 
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Запропоновано виокремити такі типові слідчі ситуації наступного етапу 

досудового розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування як: всі співучасники 

встановлені, їм повідомлено про підозру; всі співучасники встановлені, але не 

всім повідомлено про підозру; не всі співучасники встановлені, повідомлено 

про підозру тільки одному.  

Визначено, з урахуванням слідчих ситуацій, що склалися, визначено 

наступний алгоритм дій: допит підозрюваного; за необхідності проведення 

одночасних допитів двох чи більше раніше допитаних осіб; направлення 

запитів за місцем проживання, роботи з метою отримання характеризуючої 

інформації; перевірка підозрюваного на наявність непогашених судимостей; 

проведення експертиз.  

Наголошено на проведенні під час досудового розслідування ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування таких 

тактичних операцій, як «Збирання первинної інформації», «Розшук відомих 

злочинців», «Встановлення особи, яка вчинила злочин», «Перевірка зв’язків 

злочинця», «Розшук злочинця», «Затримання злочинця», «Встановлення 

співучасників», «Вивчення особи підозрюваного», «Подолання протидії». 

Встановлено, що до процесуальних форм взаємодії слідчого та 

оперативних підрозділів поліції під час розслідування розслідуванні ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, що найбільш часто застосовують, належать:  проведення 

відповідним оперативним підрозділом поліції слідчих (розшукових) дій за 

дорученням слідчого (обшук, огляд місця події, пред’явлення для впізнання, 

надання допомоги слідчому при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій, 

які потребують значного обсягу роботи або додаткових гарантій для осіб, які 

беруть участь у них; розшук підозрюваного. 
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Охарактеризовано, що взаємодія слідчого та оперативного працівника – 

це активна цілеспрямована діяльність суб’єктів, до якої можуть залучатися 

негласні співробітники, представники громадськості, фахівці різних галузей 

знань, при цьому кожен суб’єкт вживає конкретних заходів  у межах, 

встановлених законом повноважень та які спрямовані на отримання відомостей 

при розслідуванні ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування.  



141 

РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИКИ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

3.1. Тактика огляду 

 

Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, як і будь – який і будь-який інший злочин у сфері 

господарської діяльності, передбачає наявність взаємозалежної поведінки осіб.  

У силу загальності відображення ці вчинки не зникають безслідно. Вони 

викликають наслідки у вигляді слідів злочину. Виділяють очевидні та 

неочевидні ознаки злочину. До неочевидних ознак податкових злочинів 

належать: порушення правил ведення касових операцій, списання товарно – 

матеріальних цінностей, документообігу; порушення технологічної 

дисципліни; недотримання правил ведення обліку і звітності; порушення 

правил ведення касових операцій; списання матеріальних цінностей [244; 202].  

До очевидних ознак відносяться на думку авторки Я. Ю. Погребняк, повна 

невідповідність реальної господарської операції її документальному 

відображенню; невідповідність записів у первинних і облікових документах ; 

невідповідність записів у звітних документах; наявність матеріальних підробок 

у документах [202].  

Відповідно, документація ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, як й інші матеріальні 

джерела, за місцем їх виявлення підлягають дослідженню шляхом 

безпосереднього сприйняття зовнішнього вигляду (форми, розміру і 

розташування об'єкта) з використанням засобів криміналістики.  

Зокрема, при поводженні з документами слід дотримуватися наступних 

загальних правил:  
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а) документ необхідно зафіксувати на місці виявлення;  

б) слід пам'ятати, що документ є джерелом запахового сліду; 

в) на документації можуть бути сліди рук та інші сліди;  

г) документ необхідно брати лише пінцетом;  

д) не можна перегинати документ по нових складках;  

ж) до справи долучати в окремих конвертах;  

з) охороняти документ від дії прямих випромінювань (сонця, 

ультрафіолетових променів, високочастотного поля тощо) [236, с. 311; 202]. 

При розслідуванні злочинів, вчинених у сфері господарської діяльності, 

огляд документів бухгалтерського огляду є найпоширенішою дією, що 

проводиться без винятку по всіх кримінальних справах. Без проведення цієї 

слідчої дії документи бухгалтерського обліку не мають статусу доказів у 

кримінальній справі [269, с. 202; 202].  

Одним із основних витоком слідів ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є саме документація. Це 

зумовлено тим, що практично вся діяльність суб’єктів господарювання 

відображається в документах [202].  

Таким чином, інформація та дані, які може  зберігатися в комп'ютері, та 

документації, що містить відомості про фінансову та господарську діяльність 

підприємства. Зокрема, в пам'яті комп'ютерів можуть зберігатись тексти 

договорів, ділове листування, накази, розпорядження, інші документи, що 

мають відношення до розслідуваної події. А безпосередньо самі документи 

містять інформацію про нарахування заробітної плати, платіжні доручення, 

оплату праці понадурочний час, відпустки тощо.  

Наголосимо, що на наш погляд, значна увага повинна приділятися тим 

ознакам, які без перебільшення свідчать про можливу або реальну підробку 

документів, зокрема має значення:  

- у який спосіб було виготовлено бланк таких документів;  
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- які ознаки можуть свідчити про зміни першо початкового змісту тексту 

документа (наприклад, підчистка, дописка, виправлення);  

- які ознаки травлення наявні в документі;  

- які ознаки підроблених печаток, кліше чи штампів, технічного 

копіювання підписів посадових осіб [202].  

Якщо правилами передбачено виготовлення документа (первинного, 

облікового) в декількох екземплярах, то перевіряють і співставляють всі 

екземпляри такого документу [202].  

Таким чином, встановлення слідової картини ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, має 

вирішальне значення для встановлення істотних даних, що мають значення для 

кримінального провадження, а також для розкриття вказаної категорії злочинів. 

Тому. для слідчого основна увага  має бути зосереджена на огляді слідів 

злочину безпосередньо на місці вчинення для подальшого розслідування 

злочину в межах кримінального процесуального закону [202]. 

Огляд є процесом безпосереднього виявлення, сприйняття і дослідження 

слідчим ознак, властивостей, стану та взаємного розташування об’єктів, що 

мають значення для справи [221, с. 23].  

Як указує В. П. Колмаков, слідчий огляд – це невідкладна слідча дія, що 

полягає в безпосередньому сприйнятті, дослідженні, оцінці та фіксації 

дізнавачем (слідчим) обстановки місця події, слідів та об’єктів, які мають 

відношення до справи, їх ознак, властивостей, станів та взаємозв’язків з метою 

з’ясування суті події, що сталася, механізму злочину та його обставин, які 

мають значення для встановлення істини по справі [128, с. 18]. 

Із зазначеного помітно, що науковці визначають сутність огляду шляхом 

характеристики природи та мети цієї дії. У першу чергу вказується на 

застосування тактичних прийомів дослідження матеріальних об’єктів як 

безпосередньо шляхом сприйняття, так і за допомогою технічних. Ціль огляду 
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полягає в першу чергу в з’ясуванні обставин події та невідомих елементів 

механізму вчиненого злочину.  

Тобто огляд як слідча (розшукова) дія полягає, передусім, у вивченні 

матеріальних джерел інформації. Тому в криміналістиці можна зустріти термін 

«невербальні слідчі (розшукові) дії», який указує на те, що під час їх 

проведення застосовуються тактичні прийоми в опосередкованій формі, коли 

між суб’єктом і об’єктом пізнання поміщають інструментарій (технічний) 

засіб, що зчитує інформацію про пізнаваний об’єкт, а суб’єкт сприймає її, 

логічно обробляє та формує уявний образ або фіксує його на матеріальному 

носії [59; 234, с. 327]. 

Вчений М. В. Салтевського визначає, що огляд місця події – це 

процесуальна діяльність уповноважених осіб щодо безпосереднього 

застосування методів і засобів криміналістичної техніки і тактики для 

виявлення, фіксації, дослідження та вилучення з матеріальних джерел 

інформації, а також встановлення інших обставин, що мають значення для 

кримінального провадження [59; 234, с. 334].  Відповідно, встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження пеедбачає 

вирішення низки завдань.  

З цього приводу В. П. Колмаков зауважив, що основне завдання огляду 

полягає не тільки в безпосередньому сприйнятті, а й у цілеспрямованому 

вивченні властивостей, станів і ознак матеріальних об’єктів, пов’язаних із 

подією, що розслідується [128, с. 103].  

Досліджуючи сутність та значення огляду місця події А. В. Іваниця 

відзначає, що важливість огляду місця події полягає у тому, що вказана дія є 

вихідною точкою в розкритті злочину. Це пояснюється з боку автора тим, що 

інформаційною значущістю даної слідчої дії для визначення характеру події, 

отримання великої доказової інформації при вивченні слідової картини події, 

визначення способу вчинення злочину та кількості присутніх осіб [104, с. 236; 

59, с. 7].  
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Тобто, початок досудового розслідування ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, передбачає 

досить обмежений обсяг вихідної інформації про подію та елементи злочину. 

Вказане може бути виправлене шляхом проведення огляду місця події. В 

першу чергу мова йде про вивчення матеріальної обстановки.  

Також під час розслідування вказаного виду злочину об’єктом огляду 

може бути носії інформації технічних засобів; приміщення, які не є місцем 

події (місце проживання, робоче місце й ін.). [59, с. 6]. У зв’язку з цим є 

визначення тактики огляду під час розслідування ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, зі з’ясування 

особливостей огляду місця події, огляду речей та документів. При цьому, варто 

вказати не тільки на тактичні особливості огляду, а й відзначити процесуальні 

вимоги до його проведення [59, с. 10].  

Слід наголосити, що порядок проведення та фіксації огляду 

врегульований положеннями ст. ст. 223, 237-239 Кримінального 

процесуального кодексу України. Також можливість проведення огляду місця 

події до внесення відомостей про ймовірне кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідування регламентована положеннями ст. 

214 КПК України [59; 155]. 

Зазначимо, що підготовка до проведення огляду передбачає ряд 

підготовчих дій та визначення осіб, які будуть брати участь у проведенні 

вказаної слідчої (розшукової) дії, визначення складу осіб, що будуть виїжджати 

на огляд, матеріально-технічне забезпечення, залучення спеціалістів та 

експертів тощо. 

 Також підготовчий етап передбачає заходи, що спрямовані на 

недопущення до нього сторонніх осіб – огородження території, забезпечення й 

подібне.  
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Поряд із зазначеним, під час підготовки до огляду, як вірно відмічає В. 

Ю. Шепітько, необхідно забезпечити до прибуття слідчо-оперативної групи 

присутності поблизу місця події осіб, які можуть дати необхідну інформацію 

(очевидців злочину, якщо вони відомі, та інших свідків) [59]. 

Наголошуючи на особливостях тактики огляду зазначимо, що діяльність 

з проведення вказаної слідчої (розшукової) дії відбувається слідчим поетапно з 

урахуванням обстановки, що склалася. 

Так, загальноприйнятим у криміналістиці є виокремлення трьох етапів 

проведення слідчих (розшукових) дій – підготовчого,  – робочого, – 

заключного [59]. Відповідно до вказаних етапів нами буде й здійснено 

характеристику тактики огляду ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [59]. 

Перед початком проведення огляду слідчий спільно зі спеціалістами 

визначають межі та порядок проведення огляду, здійснюється фіксація 

обстановки місця події та прилеглої території. Зокрема, інспектор криміналіст 

здійснює орієнтовну й оглядову фотозйомку місця події. Так, робочий етап 

огляду місця події при розслідуванні ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування розпочинається після 

того, як спеціаліст дозволить приступити до безпосереднього його огляду [59]. 

Після отримання доручення слідчого на проведення динамічної стадії 

огляду місця події та завдання на виявлення слідової інформації спеціалісти 

визначають алгоритм пошуку доказів (слідів, речей, документів) і методи їх 

виявлення, після чого узгоджують свої дії із слідчим та за його погодженням 

приступають до проведення огляду місця події [59].  

З практичної точки зору їх використання є необхідним для наочного 

відображення обстановки місця події, а також стану окремих об’єктів. Більше 

того, в окремих випадках застосування вказаних засобів додаткової фіксації є 

необхідною передумовою для проведення в подальшому судових експертиз. 
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Важливе значення має застосування фото- та відеозаписувальної апаратури, за 

допомогою якої фіксуються образ об’єкта, його ознаки і властивості, 

недоступні для безпосереднього сприйняття. Ця форма фіксації доказової 

інформації дає змогу наочно відтворити місце події для подальшого його 

аналізу суб’єктами судового розгляду і забезпечує високу точність та 

об’єктивність відтворення місця злочину [211, с. 111; 59, с. 17]. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що як правило заключний тобто 

останній етап проведення такої слідчої дії як – огляд місця події полягає у 

безпосередній фіксації процесу та його результатів. Зокрема, слід виділити два 

способи фіксації ходу та результатів огляду місця події, ними є основний та 

додатковий.  

Основним способом фіксації є протоколювання, яке полягає у 

ретельному описі місце розташування, ознак об’єктів, а також способів їх 

вилучення й упакування в протоколі огляді. Останній оформлюється з 

дотриманням вимог, визначених у ст. ст. 104, 105 КПК України. Додатковими 

засобами фіксації є фото-, відеозйомка [59, с. 15].  

Таким чином, огляд місця події під час досудового розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування знаходить свій прояв у: наявності значної кількості документації, 

яка підлягає огляду та вилученню, чітко визначених межах проведення огляду, 

чисельності відділів підприємства, низькій можливості збереження слідів, 

негативних наслідках від злочину тощо. Тобто, огляд місця події є слідчою 

(розшуковою) дією, в ході якої відбувається отримання інформації про подію 

кримінального правопорушення, яка має значення для встановлення істини у 

кримінальному провадженні.  

 

3.2. Тактика допиту 

 

Під час розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 
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загальнообов’язкове державне пенсійне страхування основна маса доказової 

інформації отримується в результаті спілкування слідчого з учасниками 

механізму вчинення вказаного злочину.  

Під час бесіди, яка проводиться з дотриманням процесуальних вимог і 

тактичних рекомендацій, орган досудового розслідування отримує показання, 

які є доказами в кримінальному провадженні.  

Відповідно основний масив інформації про обставини вчинення 

кримінального правопорушення слідчий отримує в результаті проведення такої 

вербальної слідчої (розшукової) дії як допит. У зв’язку з цим при формуванні 

методики розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування особлива увага 

приділяється тактиці допиту, адже останній проводиться як на початковому, 

так  і на наступному етапах розслідування.  

Механізм вчинення будь якого злочину, і в тому числі, ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 

найкраще відомий особам, які були його безпосереднім учасниками, тобто 

злочинцеві. Тому, саме інформація отримана від цих осіб допомагає 

встановити більшу частину обставин, розібратися в тому, що сталось, 

визначитися із винною особою та забезпечити її кримінальне покарання. Така 

інформація може бути отримана від вказаних суб’єктів як в процесі опитування 

до початку досудового розслідування, так і в процесі допиту після внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

Однак, якщо інформація отримана у процесі першого виду спілкування 

слідчого із учасниками злочину не має доказового значення, а виступає 

підставою для відкриття кримінального провадження та початку досудового 

розслідування, то другий дозволяє отримати важливі докази, які будуть 

використовуватися для вирішення справи у суді та призначення винній особі 

покарання. Тому, допити при розслідуванні ухилень від сплати єдиного внеску 
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на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування можуть вважатися 

особо інформативними та важливими слідчими (розшуковими) діями [19, с. 20-

21].  

Для того, щоб встановити особливості тактики допиту, будь-то 

підозрюваного чи свідка, потрібно спочатку з’ясувати сутність, завдання, 

значення та порядок проведення допиту в кримінальному провадженні, а вже 

потім виокремлювати його властивості в залежності від процесуального 

статусу допитуваної особи, слідчих ситуацій і тактичних завдань розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування. 

У криміналістиці під допитом пропонують розуміти передусім слідчу 

(розшукову) дію, яка полягає в отриманні доказової інформації шляхом 

спілкування слідчого з допитуваною особою.  

Зокрема, М. І. Порубов розглядає допит як «процесуальну форму 

спілкування, спрямовану на отримання інформації»[207, с. 9-10].  

При цьому, допит на думку окремих вчених та дослідників передбачає 

собою чітко регламентований КПК України процес встановлення 

криміналістичні значущої інформації для слідчого між ним та особою 

допитуваного.  

Такий процес є психологічним та інформаційним водночас, оскільки 

дозволяє встановити ряд важливих для кримінального провадження речей та 

фактів. Відповідно, метою допиту є отримання відомостей, які мають значення 

для кримінального провадження Метою такого спілкування є отримання 

інформації про відомі допитуваному факти, що  мають значення для 

встановлення істини у справі [65, с. 252].  

На думку В. Т. Безлєпкіна, допит передбачає собою регламентований 

законодавством усний діалог між посадовою особою, в провадженні якої 

знаходиться кримінальна справа та свідком, підозрюваним та обвинуваченим, 
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що проводиться з метою отримання фактичних даних (усних відомостей)., які 

мають доказове значення [24, с. 256; 272, с. 75]. Тобто, вчений розуміє допит як 

процес спілкування. З цього приводу варто наголосити, що така позиція та 

трактування категорії «допит» у криміналістиці є переважаючою[18, с. 193-

195]. 

Поряд із цим існують й інші думки з приводу допиту. Так окремі вчені 

розглядають його як сукупність пізнавальних і засвідчувальних операцій, 

виконуваних слідчим, прокурором, начальником слідчого відділу по 

кримінальному провадженню, яка знаходиться у провадженні або у зв’язку з 

виконанням окремого доручення з метою отримати і зафіксувати показання 

про обставини, що мають значення для розслідуваного провадження [143, с. 

408].  

В ході виконання пізнавальних операцій слідчий, застосовуючи 

розроблені криміналістикою та апробовані слідчою практикою тактичні 

прийоми, схиляє особу, якій можуть бути або повинні бути відомі обставини, 

безпосередньо або опосередковано пов’язані з розслідуваною подією, дати про 

них показання, вислуховує інформацію, що повідомляється, і фіксує її згідно із 

законом для того, щоб надалі вона могла бути використана як доказ [271, с. 

306;  272, с. 76].  

Автори А. М. Гусаков, А. О. Філющенко визначають допит як слідчу дію, 

яка полягає в одержанні слідчим згідно з кримінально-процесуальним законом 

істинних показань від особи, яка володіє відомостями, які мають значення для 

розслідування [69, с. 94].  

У наведеному трактуванні вчені обмежуються зазначенням мети та 

об’єкту допиту, залишаючи поза увагою форму отримання відомостей. При 

цьому науковці відзначають, що загальним тактичним завданням допиту є 

отримання повних і правдивих показань та зведення до мінімуму можливостей 

мимовільних перекручень [85, с. 64].  

Також, характеризуючи сутність допиту, варто звернути увагу на те, що 

під час його проведення слідчий може не тільки отримати словесну 
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інформацію, але й безпосередньо спостерігати за манерою поведінки та 

реакцією допитуваного. Тобто відбувається своєрідний інформаційно-

психологічний процес спілкування осіб, котрі беруть участь у допиті [159, с. 

196].  

Тому з урахуванням вищенаведених позицій науковців до трактування 

поняття «допит» вважаємо, що під останнім варто розуміти закріплений 

нормами кримінального процесуального законодавства інформаційно-

психологічний процес спілкування слідчого з особою, яка володіє відомостями 

про обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування злочину, з 

метою отримання повних і правдивих показань.  

Відповідно проведення допиту є трудомісткою діяльністю, яка потребує 

завчасної й якісної підготовки. Окрім того, варто пам’ятати, що допитати особу 

не означає просто з нею побесідувати. Мова йде про складний психологічний 

процес, який полягає в налагодженні співпраці з допитуваною особою, пошуку 

можливості заручитися підтримкою в досягненні цілей допиту.  

Ось чому важливо обрати правильну тактику допиту, адже правильний 

вибір тактичних прийомів з урахуванням особистості допитуваного, 

можливостей і всіх обставин провадження, та правильне їх застосування 

сприяє отриманню правдивих і повних показань, викриттю допитуваних у 

брехні чи усуненню добросовісної омани, дозволяє перевірити достовірність 

показань в ході допиту при найменших затратах часу та сил слідчого [207, с. 

18]. 

Для успішного проведення допиту і отримання позитивних результатів 

слідчі повинні володіти знаннями про закони мислення, логічні методи і 

прийоми, закономірності  психології та тактичні прийоми допиту, що 

розроблені у криміналістиці [ 279, с. 139].  

Названі знання дозволять слідчому: розібратися в поведінці 

підозрюваного, «лжесвідка»;  вибрати  тактичні прийоми, за допомогою яких 

можна встановити мету та мотиви злочину, усунути фактори, що заважають 
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допитуваній особі розказати правду; визначитися з лінією поведінки по 

відношенню до допитуваного [207, с. 13]. 

Отже, допит полягає у спілкуванні слідчого або іншої уповноваженої 

особи із допитуваною особою. На перший погляд нічого складаного, однак 

саме вказана слідча дія вважається однією із найскладніших. Складність 

допиту визначається кількома обставинами: 

1) характеристиками допитуваної особи; 

2) характеристиками особи, яка проводить допит; 

3) видом та механізмом вчиненого злочину. 

Без сумніву допит, як і будь-яка інша дія, буде більш результативнішим у 

випадку належної підготовки до його проведення.  

Тому ми повністю погоджуємося з В. С. Перліним, який наголошує на 

тому, що слідчий повинен відповідально підійти до своєї діяльності на 

вказаному етапі, а не легковажно покладатися на свій досвід, нескладність 

кримінального провадження, можливість зорієнтуватися на місці чи інші 

обставини.  

Підготовка до допиту включає в себе певний алгоритм нескладних і 

послідовних дій, вжиття яких обов’язково полегшить провадження допиту 

навіть за конфліктної та/чи несприятливої слідчої ситуації [196, с. 147]. 

Зокрема, К. О. Чаплинський пропонує підготовку до допиту поділити на 

три рівня:  

- пізнавальний (вивчення матеріалів кримінальної справи (кримінального 

провадження) та особи злочинця, ознайомлення з оперативно-розшуковою 

інформацією); 

- прогностичний (визначення кола осіб, які підлягають допиту та 

послідовності їх проведення); 

- синтезуючий (визначення місця і часу проведення слідчої дії, способу 

виклику надопит, складання плану допиту). 

При цьому вчений зазначає, що підготовка до допиту включає в себе: 

повне, всебічне та ретельне вивчення матеріалів кримінального провадження 
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(кримінальної справи); визначення предмету допиту та сформованої слідчої 

ситуації; визначення кола осіб, які підлягають допиту; визначення 

послідовності проведення допитів; вивчення  особи злочинця; збирання 

оперативної інформації про допитувану особу (склад злочинної групи) та 

вчинених нею злочинів; підбір речових доказів та інших матеріалів для 

пред’явлення допитуваному; визначення часу проведення допиту; визначення 

способу виклику на допит; визначення місця проведення допиту; визначення 

низки тактичних прийомів, що будуть застосовуватися під час допиту; 

визначення необхідних науково-технічних засобів фіксації допиту та їх 

підготовка; визначення учасників  проведення  допиту; забезпечення 

сприятливих  умов для проведення допиту з урахуванням необхідності 

гарантування  безпеки його учасників; вивчення спеціальної літератури або 

використання допомоги фахівців (спеціалістів); планування допиту [279, с. 

143-144]. 

Говорячи про підготовку до допиту під час розслідування ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 

варто відзначити, що вона повинна бути ретельною, оскільки проведення 

допитів є одним із основних способів збирання доказової інформації в 

кримінальних провадженнях даної категорії.  

Саме скудність матеріальних слідів указаних злочинів змушує слідчих 

ретельно фіксувати ідеальні сліди, які містяться в пам’яті осіб, переважно 

підозрюваного.  

Через це перед слідчим стоїть важливе та водночас складне завдання 

провести допити на високому рівні, щоб отримати правдиві свідчення з боку 

обидвох сторін кримінального провадження, які переслідують кардинально 

відмінні, прямо протилежні інтереси. Тому підготовка до допиту під час 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування повинна здійснюватися шляхом:  
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- ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;  

- збирання відомостей, що характеризують особу допитуваного;   

- встановлення послідовності,  в  якій варто проводити допити;   

- визначення предмета  допиту;  

- визначення часу, місця  та  учасників  допиту;  

- запрошення допитуваного  та  залучених  осіб; організація  техніко-

криміналістичного  забезпечення  допиту;   

- планування допиту,  в  рамках  якого  прогнозується  ймовірна  лінія  

поведінки  учасників допиту та визначаються відповідні тактичні прийоми 

допиту; тощо. 

Робочий етап допиту полягає в безпосередньому проведенні вказаної 

слідчої (розшукової) дії. Вказаний етап проходить в декілька стадій, зокрема: 

ідентифікації особи, яка прибула на допит; встановлення соціально-

демографічних даних допитуваної особи; виконання вимог законодавства; 

вільної розповіді; постановки  запитань; заключна стадія [147, с. 297-299].  

Поряд із зазначеним також виокремлюють стадії формування і передачі 

інформації, яку планується отримати в ході проведення допиту.  

Зокрема, А. М. Гусаков та А. О. Філющенко виділяють такі чотири стадії: 

первинне сприйняття та накопичення інформації; збереження сприйнятої та 

відображеної інформації в пам’яті допитуваної особи; передача інформації 

слідчому; сприйняття переданої інформації слідчим і її фіксація в протоколі 

допиту [69, с. 95]. 

З наведеного помітно, що як отримання (сприйняття) певної інформації, 

так і її передача (відтворення) під час допит  є сугубо психологічними 

процесами особи. Це в свою чергу вказує на те, що, проводячи допит, слідчий 

повинен не тільки знати особливості правової психології, а й уповній мірі 

застосовувати ці знання. Більше того, тактичні прийоми допиту розробляються 

криміналістичною наукою виключно з урахуванням як типових ситуацій цієї 

слідчої (розшукової) дії, вимог кримінального процесуального законодавства, 
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так і напрацювань науки «психологія» в частині психологічного впливу на 

особу.  

Зокрема, всі без винятку вчені наголошують на необхідності 

встановлення психологічного контакту з допитуваною особою задля отримання  

правдивих і повних показань.  

Для цього важливо під час проведення допиту правильно обрати 

прийоми та способи встановлення психологічного контакту з допитуваним; 

методи і прийоми правомірного психологічного впливу для одержання 

правдивих показань, що мають значення для розкриття та розслідування 

злочинів; надати допитуваному допомогу у відтворенні події [279, с. 161]. 

Адже, як відомо, правильно обрана тактика допиту забезпечує об’єктивність та 

достовірність показань, успішність розслідування злочинів [133, с. 13]. 

Аналіз криміналістичної літератури показав, що, окрім встановлення 

психологічного контакту, поширеними тактичними прийомами допиту є:  

- використання фактору раптовості;  

- зміна темпу допиту;  

- створення напруги;  

- використання деталізуючих і контрольних запитань;  

- роз’яснення негативних наслідків у разі відмови від давання показань;  

- використання доказів;  

- використання протиріч між допитуваними особами; 

- приховання поінформованості слідчого від допитуваних осіб;  

- приховання цілей допиту;  

- роз’яснення необхідності надання правдивих відомостей;   

- використання міжособистісних відносин співучасників злочину;  

- встановлення психологічного контакту;  

- спостереження за поведінкою допитуваної особи;  

- актуалізація забутого у пам’яті допитуваних осіб;  

- створення уявлення про поінформованість слідчого;  

- викриття неправдивих свідчень;   
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- застосування науково-технічних засобів;  

- викладання показань у формі вільної розповіді;  

- постановка запитань [37, с. 30;  81, с. 78; 115, с. 58; 131, с. 17; 239, с. 

129; 245, с. 100; 279, с. 163].  

Особливості робочого етапу тактики допиту обумовлюються як видом 

кримінального  правопорушення,  під  час  розслідування якого проводиться 

допит, так і процесуальним статусом допитуваної особи.  

Так як розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування зазвичай розпочинається у 

зв’язку із зверненням до правоохоронного органу, то слідчою (розшуковою) 

дією, яка проводиться в таких випадках, є допит підозрюваного. Вказана дія, 

окрім того, відіграє важливе інформаційне значення, оскільки саме в результаті 

її проведення слідчий отримує попередні, вихідні відомості про обставини 

вчиненого кримінального  правопорушення. Саме тому під час розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування особливу увагу слід приділяти тактиці допиту підозрюваного. 

Під час допиту підозрюваного слідчий повинен поряд із обставинами 

вчинення втручання в діяльність судового експерта з’ясувати обставини, які 

характеризують професійну діяльність й обумовленість останньою вчинення 

по відношенню до нього протиправних діянь. Указані обставини й будуть 

становити предмет допиту підозрюваного.  

Відповідно допит  підозрюваного щодо ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування полягає у 

встановленні з ним психологічного контакту, щоб отримати повні, правдиві та 

детальні відомості про:  

– професійну діяльність підозрюваного (місце роботи; стаж роботи (з 

якого часу особа є працівником, в яких установах працював); коли проходив 
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атестацію для присвоєння чи підтвердження кваліфікації; спеціальність і 

спеціалізація; чи вчинялися раніше втручання в його діяльність і які були 

наслідки таких діянь; коли, на якій підставі й до якого провадження його було 

залучено; в якій формі його було залучено;  

– інших осіб, які здійснювали вплив на нього з метою перешкодити 

здійсненню діяльності; якщо невідома, то чи запам’ятав він ознаки її 

зовнішності, чи зможе їх описати й чи зможе впізнати особу в разі її 

пред’явлення; особа, яка втручалася в діяльність, діяла в особистих інтересах, 

чи інших осіб; який процесуальний статус злочинця в провадженні 

(виконавчому, кримінальному) чи розгляді (судовому розгляді 

адміністративної,  господарської,  цивільної  справи,  розгляді  справи  про 

адміністративне  правопорушення); скільки осіб втручалось в діяльність в 

одному провадженні (виконавчому, кримінальному) чи  розгляді  (судовому 

розгляді адміністративної, господарської, цивільної справи, розгляді справи 

про адміністративне правопорушення) в  інтересах однієї  особи; з яких 

мотивів  учинявся  злочин;  чи  є  особа  злочинця службовою, яку посаду 

обіймає й якими  службовими  повноваженнями наділена); 

– способи, знаряддя та засоби вчинення ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (скільки  разів  

і  в якій формі здійснено вплив на свідків; які засоби та знаряддя 

використовувалися для ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; яку роль виконував 

кожен із співучасників у механізмі вчинення злочину; чи використовував 

злочинець своє службове становище; 

– слідову картину злочину (коли, де було здійснено ухилення від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 

наявність обумовленості вчинення вказаного злочину по відношенню до 
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свідків та його професійної діяльності; за яких умов відбувалося ухилення від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 

чи були очевидці правопорушення; чи було завдано державі збитків і їх 

характер; які наслідки тощо.  

Так, підозрюваний прагне, щоб його не було притягнуто до 

відповідальності за вчинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або хоча б міра покарання 

була мінімальною. Окрім того, отримання інформації про механізм учинення 

злочину від підозрюваного, в повній  мірі  його  обізнаності  дозволить  як  

відтворити  картину  події,  так  і встановити всі обставини, що підлягають 

з’ясуванню.  

У зв’язку з цим значна увага повинна приділятися тактиці допиту 

підозрюваного. А. А. Мацола вірно зазначає, що тактика допиту багато в чому 

залежить від того, до якого соціального прошарку належить підозрюваний, яку 

посаду він обіймає, а також додаткових обставин перешкоджання: наявності 

кваліфікуючих ознак або поєднання з іншими, більш тяжкими кримінальними 

правопорушеннями. Також акцентується увага на необхідності з’ясувати  

ставлення  до  того,  що  сталося,  колег  по  роботі,  родичів підозрюваного. 

Тобто до моменту початку допиту підозрюваного (залежно від  конкретної  

слідчої  ситуації)  слідчий  повинен  скласти  якомога  більш повне уявлення 

про всі обставини, які передували та послужили причиною вчинення цього 

кримінального правопорушення [184, с. 96]. 

Під  час  допиту  підозрюваного  у  вчиненні  ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування варто з’ясувати 

наступні  обставини,  що  становлять предмет  допиту: коли  й  у зв’язку  з  чим  

виник  намір  здійснити  вплив  на свідків; які мета та мотиви; в який спосіб, 

скільки раз, за допомогою чого та де здійснювалося  ухилення від сплати 
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єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;  у  

співучасті  з  ким учиняв злочин і яка роль кожного з них у механізмі скоєння 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування;  який  характер  відносин  між  ним  і співучасниками  злочину;  

чи  використовувалося  службове  становище  для втручання в діяльність 

свідків, якщо так, то яким саме чином; якою була реакція свідків на вчинені по 

відношенню до нього діяння; тощо. 

Одним  із  основних  тактичних  завдань  допиту  підозрюваного  є 

переконання  особи  співпрацювати  з  органом  досудового  розслідування, 

давати  правдиві  свідчення.  Тому  тактичні  прийоми  допиту  підозрюваного 

передусім  націлені  на  недопущення  відмови  від  дачі  показань,  а  також 

схиляння особи до дачі повних і правдивих показань. Причому застосування 

тактичних  прийомів  з  попередження  відмови  особи  від  дачі  показань 

необхідно  розпочинати  до  моменту  оголошення  особі  пропозиції  дати 

показання  з  приводу  повідомленої  їй  підозри.   

З  цією  метою  слідчому рекомендується  роз’яснити  підозрюваному,  

що  співпраця  з  органами досудового розслідування розцінюється судом як 

обставина, що пом’якшує відповідальність,  і  враховується  при  обранні  міри  

покарання.   

Також  слід наголосити, що, даючи показання, особа в процесуальній 

формі демонструє й відстоює свою позицію в кримінальному провадженні.  

У разі ж відмови від дачі  показань  у  матеріалах  кримінального  

провадження  будуть  міститися повні  свідчення,  надані  тільки  протилежною  

стороною –свідком. Водночас  варто  попередити  підозрюваного,  що в  

слідства  достатньо доказової  інформації  про  вчинений  злочин  і,  в  разі  

надання  неправдивих показань, це буде очевидним.  
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Для виявлення неправдивих свідчень, окрім роз’яснення  підозрюваному  

його  процесуального  становища  та  значення співпраці зі слідством, 

використовуються такі тактичні прийоми допиту, як  

- виявлення  та  використання  суперечностей  як  у  самих  показаннях 

підозрюваного,  так  і  з  іншими  доказами  в  кримінальному  провадженні;  

ознайомлення  з  окремими  доказами  (зокрема,  показаннями  свідків); 

- проведення повторних допитів;  

- вибір черговості задавання питань;  

- постановка  уточнюючих  і  контрольних  запитань;   

- неодноразове  задавання одних  і  тих  же  питань  упродовж  допиту,  зі  

зміною  їх  формулювання;  

- пришвидшення темпу допиту;  

- використання технічних засобів фіксації ходу та результатів допиту; 

тощо. 

Заключний етап допиту підозрюваного полягає у фіксації  його  ходу  та  

результатів.  Він  зазвичай  за  часовим  проміжком співпадає із робочим 

етапом допиту, так як фіксується увесь хід допиту. При цьому  форми  

фіксування  кримінального  провадження  закріплені  в  ст. 103 КПК України. 

Це: у протоколі; на носії інформації, на якому за допомогою технічних  засобів  

зафіксовані  процесуальні  дії;  у  журналі  судового засідання [156]. 

Поряд із процесуальними вимогами до оформлення протоколу допиту є й  

криміналістичні рекомендації. Останні  стосуються  необхідності  робити 

записи  в  протоколі  допиту  від  першої  особи  та  по  можливості  дослівно, 

особливо  це  стосується поставлених запитань  і  відповідей  на  них;  на 

прохання  допитуваного  надавати  йому  можливість  власноручно  викласти 

показання; відображати вирази в тій стилістичній формі, в якій їх  вживає 

допитуваний; підписувати допитуваним кожної сторінки протоколу допиту 

[147, с. 312].  

Отже, із метою попередження відмови допитуваного від раніше даних 

показань, а також необґрунтованих звинувачень слідчого в застосуванні ним по 
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відношенню до особи, яку допитують, протиправного впливу рекомендується 

застосовувати технічні засоби фіксації. Перевага надається застосуванню 

відеозапису, оскільки це дозволяє зафіксувати не тільки хід і результати 

допиту, а також поведінкову реакцію допитуваної особи.  

Таким чином, тактика допиту підозрюваного передбачає комплекс 

наукових криміналістичних прийомів та засобів, що застосовуються слідчим до 

особи злочинця під час досудового розслідування ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

 

3.3. Тактика проведення інших слідчих (розшукових) дій. 

Використання можливостей судових експертиз 

 

Одним з найактуальніших завдань, в контексті оптимізації розслідування 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, виступає встановлення особливостей проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій та формування на цій основі науково обґрунтованих 

рекомендацій, оптимальних шляхів та прийомів розслідування виступає 

певним прикладним результатом криміналістичної науки, яким згодом 

«озброюється» слідча практика.  

Вважаємо, саме тому, розглядаючи рекомендації щодо проведення 

слідчих (розшукових) дій у контексті розслідування злочинів певного виду, В. 

П. Бахін, І. В. Гора та П. В. Цимбал вказують, що такі напрацювання 

виступають засобом практичної реалізації положень криміналістичної техніки і 

криміналістичної тактики, бо поза реальними умовами розслідування 

конкретних злочинів нема їхнього застосування і використання [13, с. 235]. 

Не ставлячи за мету аналізувати та доповнювати загальні тактичні 

рекомендації проведення слідчих (розшукових) дій, які вже достатньо детально 

викладені в спеціальній літературі, зосередимо увагу на питаннях тактико-
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криміналістичного забезпечення розслідування ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Тим більше, 

що потреба у поступовій ревізії напрацьованих теорією та практикою 

тактичних рекомендацій обумовлюється постійним зростанням рівня 

професійності розкрадачів, підвищенням їх злочинної майстерності тощо.  

Цілком слушно на цій обставині акцентує увагу В. З. Багинський: 

«Докорінні перетворення у сфері економіки, реформування власності та низка 

інших причин соціально-правового характеру призвели до істотних змін у 

стані, структурі та динаміці злочинних посягань на відносини власності. Це 

призвело до того, що багато положень розроблених та опрацьованих раніше 

методик розслідування розкрадань застаріли та фактично не можуть бути 

застосовані тепер на практиці» [8, с. 1].  

Розпочинаючи розгляд особливостей проведення слідчих (розшукових) 

дій в контексті досліджуваних злочинів, варто вказати, що при розслідуванні 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування діяльність слідчого являє собою специфічну форму пізнання 

минулого (ретроспективний метод), особливості якої визначаються та 

обумовлюються метою такого пізнання, нормативною регламентацією процесу 

розслідування, засобами та методами пошуку, збирання та фіксації відомостей 

про злочинну діяльність з урахуванням тих унікальних та специфічних умов, 

які притаманні функціонуванню різних підприємств. 

Так, слід звернути увагу, що характеристикою ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, є 

наявність певної слідової картини, тобто, слідів скоєння злочину, що можуть 

виражатися у відповідних документах (господарська, звітна та фінансова 

документація), що відображає внутрішню діяльність підприємства чи установи  

[111, с. 256].  
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Варто зауважити, що повне, всебічне та неупереджене вивчення та 

дослідження матеріальних слідів ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування залежить від того [111, с. 

257], наскільки слідчий органу досудового розслідування зможе зосередити 

всю свою увагу на тій документації, що має важливе значення для 

кримінального провадження вказаної категорії та які складають основний обсяг 

доказової бази під час досудового розслідування та встановлення істини у 

праві.  

Зокрема, особливу цінність складають висновки вченого Р. Л. 

Степанюка, який на підставі інформаційної значимості певних документів для 

розслідування бюджетних злочинів виділяє такі їх групи [111, с. 257-258]: 

1) нормативно-правові акти, які встановлюють правила формування, 

розподілу і використання бюджетних коштів;  

2) планові документи, якими визначаються підстави надання, обсяг, 

розподіл та цільове призначення бюджетних коштів;  

3) документи, що визначають посадове становище, компетенцію 

службової особи, яка є суб’єктом злочину (наказ про призначення на посаду, 

положення про відповідний підрозділ або посаду, професійно-кваліфікаційні 

характеристики, посадові інструкції, функціональні обов’язки і т. п.);  

4) документи, що визначають організаційно-правовий статус та джерела 

фінансування підприємства, установи, організації, де було вчинено злочин;  

5) казначейські (банківські) документи, а також документація, складена 

при розрахунках із застосуванням казначейських векселів; 

6) документи, що свідчать про укладання певних договорів та є 

підставами для їхньої оплати (договір купівлі-продажу, договір на виконання 

робіт чи надання послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, 

накладні, товарно-транспортні накладні і т. п.);  

7) документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності;  
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8) чорнові записи та неофіційне листування службових осіб, що мають 

значення для кримінальної справи (робочі зошити, записники тощо);  

9) нормативно-правові або розпорядчі акти, що змінюють доходи і 

видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, видані службовою 

особою або затверджені її наказом [111, с. 258];  

10) документи, пов’язані з прийняттям та реєстрацією нормативно-

правових або розпорядчих актів;  

11) інші документи [252, с. 125-133].  

Отже, маємо змогу констатувати, що початковий етап досудового 

розслідування кримінальних проваджень ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування характеризується вжиття 

необхідних заходів щодо виявлення та вилучення відповідної документації та 

апаратної техніки (комп’ютерів, флешок тощо), шляхом проведення сукупності 

слідчих (розшукових) дій (наприклад, обшук) та процесуальних дій 

(наприклад, тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий огляд та ін.) 

У той же час, окрему увагу варто приділити тактичним операціями та 

відповідно надання рекомендацій щодо ефективного проведення зазначених 

слідчих (розшукових) дій (наприклад, обшук) та процесуальних дій 

(наприклад, тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий огляд та ін.), які  

які б мали успіх та однакову ефективність незважаючи на певні фактори [111, 

с. 259].  

В даному контексті варто вказати позицію автора Н. О. Гури, який 

вказує, що особливості підприємств, які визначають специфіку обліку 

документації, полягають в такому: 

- різні роботи потребують значних капітальних інвестицій;  

- складність та специфічність технологічних процесів;  

- значну долю витрат підприємств становлять витрати на підготовку 

робочих місць, переміщення персоналу до місць роботи, вентиляцію, 

укріплення, осушення, утримання гірничих виробіток [68, с. 213; 111, с. 259].  
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Авторка І. В. Калініна здійснюючи класифікацію документів, які 

встановлюються під час досудового розслідування злочинів у сфері 

господарської діяльності, вважає, що такі документи за своїм внутрішнім 

змістом, можуть поділятися на певні групи, зокрема авторка виокремлює такі:  

- документи як предмет злочинного посягання;  

- документи як засіб скоєння злочину та як засіб приховування скоєного 

злочину; документи, які характеризують діяльність підприємства;  

- документи, які характеризують стан контролю, результати контрольної 

діяльності;  

- документи, що характеризують особу злочинця; документи, що містять 

інформацію про інші обставини, що мають значення для розслідування [107, с. 

217-218; 111, с. 260].  

На думку дослідника С. Г. Єрєміна, криміналістична методика 

досудового розслідування злочинів у сфері економіки вимагає доповнення її 

теоретичних положень знаннями про сутність та специфіку відображення 

злочинних дій (слідів) у бухгалтерському обліку основних засобів, виробничих 

запасів та готової продукції. Такі знання, на думку автора, суттєво 

впливатимуть на процес удосконалення боротьби з економічною злочинністю 

шляхом дієвого впливу на конкретні правовідносини та через них на 

оперативно-розшукову та слідчу діяльність» [87, с. 45-52].  

Так, ми цілком погоджуємося із висновками вчених Р. Л. Степанюка та І. 

В. Калініної, що, під час досудового розслідування злочинів у сфері 

господарської діяльності, варто враховувати ту обставину, що при досудовому 

розслідуванні наявна певна практичної роботи слідчого органу досудового 

розслідування щодо встановлення переліку документів, їх місцезнаходження та 

дослідження їх внутрішнього змісту. Вказане обумовлюється, насамперед, 

особливостями внутрішнього документообігу на установі чи підприємстві.  

Перш за все, за позицією вчених, для правильної підготовки та 

організації проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, обшуку та слідчого 

огляду, варто ретельно ознайомитися із такими аспектами функціонування 
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підприємств, як особливості бухгалтерського обліку, фінансової звітності 

оскільки висвітлення особливостей його організації в досліджуваній галузі є 

необхідним для отримання деталізованої інформації про фінансові показники 

підприємства [111, с. 261]. 

Отже, варто зауважити, що за результатами дослідження особливостей 

документообігу та звітності на установах чи підприємствах слід звертати увагу 

на специфіку вказаних документів та бухгалтерського обліку під час 

проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, обшуку та слідчого огляду. 

Слід наголосити, що при визначенні об’єктів пошуку або огляду варто 

виходити з конкретних обставин вчинення злочину та приховування його 

слідів, оскільки наразі наявна значна варіативність та розмаїтість тактичних 

ситуацій, які мають місце у практиці досудового розслідування економічних та 

господарських злочинів [111, с. 261].  

Так, досліджуючи організацію і тактику проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з незаконним 

відшкодуванням податку на додану вартість, Р. С. Довбаш вказує, що зазвичай 

об’єктами пошуку виступають документи фінансово-господарської діяльності, 

бухгалтерської і податкової звітності, їх фрагменти, копії (справжні та з 

ознаками підроблення); бланки документів з реквізитами суб’єктів 

підприємницької діяльності (відбитками печаток, штампів, підписами 

посадових осіб); комп’ютерна техніка та електронні носії інформації (компакт-

диски, флешки, електронні записні книжки, платіжні картки, мобільні 

телефони тощо, з «цифровими» доказами) [278]; зразки бланків, штампів та 

печаток фірм; гроші (готівка в національній та іноземній валюті), цінні папери, 

коштовності; особисті речі (блокноти, чернетки, щоденники тощо). Поряд з 

цим, вказує автор, до визначення об’єктів пошуку варто підходити з 

урахуванням характеристики способу вчинення злочину [80, с. 12]. Доречним 

буде зазначити, що на цю тезу неодноразово звертали увагу вчені-криміналісти 

[111, с. 261-262].  
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Враховуючи зазначене та враховуючи типові способи ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, слід 

вказати, що досить легко під час огляду чи обшуку встановити, які документи 

містять відомості щодо вчинення вказаного злочину, а отже підлягають 

вилученню на початковому етапі досудового розслідування.  

Зокрема, під час досудового розслідування ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, можуть 

вилучатися наступні документи:  

- акт ліквідації основних засобів;  

- відомість нарахувань;  

- накладна на оприбуткування матеріалів;  

- накладні на здачу до організацій вторинної сировини;  

- акт оцінки зношених основних засобів прибутковий касовий ордер про 

оплату в касу підприємства вартості придбаного об’єкта [113, с. 81-82; 111, с. 

263].  

Також, при досудовому розслідуванні ухилень від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, слід зосередити увагу 

на таких внутрішньогосподарських документах: картка обліку основних 

засобів; акт приймання-передачі засобів; технічна документація; рахунок-

платіжна вимога тощо [111, с. 256-267; 112].  

У випадку ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, органи досудового розслідування цікавлять 

насамперед первинні документи по обліку, розрахункові і платіжні відомості, 

особові рахунки, розпорядчі і планові документи.  

В даному контексті, корисною як у пізнавальному плані, так і у 

практичному відношенні, є класифікація первинних документів з обліку оплати 
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праці, яку надано автором І. В. Саухом. До першої групи облікової 

документації автор відносить зокрема документи, які вилучаються у кадрових 

підрозділах підприємства (наказ або розпорядження про прийняття на роботу; 

особова карта; алфавітна картка; наказ про надання відпустки; список про 

надання відпустки; наказ про припинення дії трудового договору тощо), до 

другої групи – документи з обліку використання та оплати робочого часу, які 

вилучаються у бухгалтерії (табель обліку використання робочого часу та 

розрахунку заробітної плати; розрахунково-платіжна відомість; розрахунок 

заробітної плати; особовий рахунок; накопичувальна картка виробітку та 

заробітної плати; накопичувальна картка обліку заробітної плати) [238, с. 313; 

111, с. 257-258].  

Враховуючи викладене, зазначимо, що для з’ясування обставин, які 

підлягають встановленню при розслідуванні ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, варто 

дослідити наступні документи:  

- документи про нараховану заробітну плату та єдиний соціальний внесок 

та інші виплати (тобто документи, що містять відомості щодо загального 

фонду заробітної плати, у тому числі оплати працівникам, відомості про 

заохочувальні та компенсаційні виплати, премії за виконання особливо 

важливих завдань тощо) [204; 111, с. 260];  

- документи про оплату путівок працівникам, їх санаторне лікування, 

відпочинок, надання відпусток, звільнення, які відображаються в особистих 

картках, трудових книжках) [259];  

- платіжні доручення на виплату страхових внесків та інших платежів;  

- табелі обліку робочого часу, довідки й розрахунки для нарахування 

заробітної плати, наряди на оплату праці, листки обліку простоїв, списки осіб, 

які працювали у понаднормовий час;  

- акти про нещасні випадки на виробництві; повідомлення про нещасні 

випадки; акти проведення розслідування нещасного випадку (аварії);  
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- журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на 

виробництві; протокол огляду та ескіз місця, де стався нещасний випадок 

(аварія); пояснювальна записка свідків та інших осіб, причетних до нещасного 

випадку (аварії); висновки лікарсько-експертної комісії; акти розслідувань 

причин виникнення хронічного професійного захворювання, а також інші 

документи, які супроводжують розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на підприємствах вугільній промисловості 

[74; 111, с. 264]. 

Також, окрім наведеного, в окремих випадках можуть бути вилучені такі 

документи в таких установах та органах як: 

1) в органах державної влади чи бюджетних установах, котрі надавали 

бюджетні кошти, що потім стали предметом розкрадання, або з якими 

узгоджувались видані нормативно-правові (розпорядчі) акти;  

2) в установах чи підприємствах, з якими підприємство мало 

правовідносини та зв’язки;  

3) у контрольних підрозділах, аудиторських підприємствах;  

4) у банках, в яких мають поточні чи бюджетні рахунки підприємства, 

службові особи якого вчинили злочин;  

5) в органах фіскальної служби;  

6) у державних або недержавних архівах (якщо бухгалтерська та інша 

документація передана до архіву) [252, с. 136; 111, с. 263].  

Поряд із встановленням переліку та видів документів, які є об’єктами 

слідчого пошуку при проведенні слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій, увагу також варто приділити місцю проведення 

тимчасового доступу до речей і документів, слідчого огляду та обшуку. 

Традиційно місцем знаходження документації є підприємство, проте з огляду 

на велику кількість документів та їх різноманітний характер, потребує 

уточнення, в якому саме структурному підрозділі підприємства слід 

здійснювати пошук того чи іншого документу [111, с. 264].  
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Наприклад, бухгалтерія зберігає лише документацію фінансового 

характеру, канцелярія – матеріали листування з установами, організаціями та 

підприємствами, відділ кадрів – первинні адміністративні документи (посадові 

інструкції, накази, розпорядження, трудові книжки тощо), юридичний відділ – 

угоди, рішення судів і т.п. [111, с. 264].  

Так, документація, яка відшукана у ході проведення обшуку, слідчого 

огляду та тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до 

кримінального процесуального закону України має статус речових доказів. 

Тобто така документація є матеріальними об’єктами, які були знаряддям 

скоєння злочину, та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які 

можуть бути використані як доказ [155].  

Вказана документація  може містити у собі й іншу слідову інформацію, 

яка дозволяє проведення різних досліджень. Тому, більш коректним, на нашу 

думку, буде викладення ч. 1 ст. 98 КПК України у наступній редакції: 

«Речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення 

кримінального правопорушення, зберегли на собі чи у собі його сліди, або 

містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи 

обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому 

числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, 

цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані 

юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення» [111, 

с. 265].  

На сьогодні при розслідуванні злочинів, у тому числі і при розслідуванні 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, активно використовуються спеціальні знання.  

Так, узагальнені результати дослідження матеріалів кримінальних 

проваджень свідчать про використання спеціальних знань при розслідуванні 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
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страхування у 100% випадків – у 187 матеріалах проваджень та 167 анкетах 

опитаних осіб, відповідно. Ураховуючи коло обставин, які підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні (ст. 91 КПК України), можливо 

впевнено казати про виняткову важливість і незамінність спеціальних знань у 

різних галузях науки та техніки у збиранні, перевірці та оцінці доказів, 

наприклад, з метою встановлення: події кримінального правопорушення (часу 

та способу вчинення розкрадання); винуватості конкретних осіб, форми вини, 

мотиву і мети вчинення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням; обставин, які підтверджують, що гроші, цінності та інше 

майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

згаданого розкрадання.  

Визначення поняття «спеціальні знання» відсутнє як у КПК України, так 

і у інших нормативно-правових актах національного законодавства.  

Ми приєднуємося до визначення наданого професором В. Г. 

Гончаренком. За ним спеціальні знання це знання і навички, що одержані в 

результаті фахової освіти та/або практичної діяльності в будь-якій галузі 

науки, техніки, мистецтва або ремесла, які використовуються визначеними 

законом учасниками процесу в межах наданих кожному з них повноважень для 

вирішення за певною процедурою процесуальних завдань [66, с. 21-43]. 

Вказане визначення здається нам вдалим, змістовним та лаконічним, і таким, 

що найбільш повно та точно відображає сутність поняття «спеціальні знання».  

Дуже цікавим нам здається аналіз норм кримінального процесуального 

законодавства для визначення форм використання спеціальних знань, що був 

проведений В. В. Тіщенком. Вказаний вчений до форм використання 

спеціальних знань відносить:  

1) проведення судових експертиз (ст. 242-245 КПК);  

2) участь спеціаліста в проведенні слідчих дій (ст. 71 КПК);  

3) допит експерта;  

4) участь у допиті малолітньої або неповнолітньої особи (статті 226, 227, 

491 КПК) педагога, психолога, лікаря як спеціалістів;  
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5) отримання висновків ревізій і актів перевірок;  

6) застосування технічних засобів у кримінальному проваджені;  

7) письмові пояснення спеціалістів (п. 2 ч. 2 ст. 105 КПК), які брали 

участь у слідчих (розшукових) діях щодо особливостей виявлення і фіксації 

слідів;  

8) участь у кримінальному провадженні перекладача ( ч. 3 ст. 29, п. 18 ч. 

3 ст. 42, п. 9 ч. 1 ст. 56, п. 4 ч. 1 ст. 66, ст. 68, ч. 1 ст. 79 та ін. КПК України);  

9) консультації спеціалістів при підготовці до призначення експертизи і 

проведенні окремих слідчих (розшукових) дій [267, с. 44-46].  

При аналізі позиції В.В. Тіщенка ми солідарні з М.В. Кривоносом і В.В. 

Бондарем, що наведене надає комплексне бачення інституту спеціальних знань 

у кримінальному провадженні [139, с. 43].  

Однак, вказана позиція не є універсальною, стрункою та не відображає їх 

процесуальний характер. Усі наведені пункти можна узагальнити та поділити 

на дві змістовні форми використання спеціальних знань, як це представив Л.Г. 

Бордюгов:  

1) використання спеціальних знань особи, яка задіюється як експерт для 

проведення експертизи за зверненням сторони кримінального провадження або 

за дорученням слідчого судді чи суду (статті 69, 242 КПК);  

2) використання спеціальних знань особи, яка залучається для дачі 

консультацій та надання безпосередньої технічної допомоги як спеціаліст 

сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування та 

судом під час судового розгляду (ст. 71 КПК) [33, с. 174-183].  

Саме така проста та зрозуміла класифікація форм використання 

спеціальних знань у розслідуванні злочинів вважається нами прийнятною та 

такою, що повністю відповідає загальноприйнятим науковим правилам 

побудови класифікацій.  

При розгляді використання спеціальних знань при розслідуванні ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
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страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування ми будемо дотримуватися раніше наведеної класифікації.  

1. Використання спеціальних знань особи, яка залучається для дачі 

консультацій та надання безпосередньої технічної допомоги як спеціаліст 

сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування та 

судом під час судового розгляду. 

Стаття 71 КПК України надає визначення «спеціаліста», мету його 

залучення до кримінального провадження, а також його права та обов’язки. І 

водночас, він не містить обмежень щодо участі спеціалістів у слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних діях.  

З положень згаданої статті та положень КПК України у цілому, 

матеріалів кримінальних проваджень, а також особистого досвіду дисертанта 

можна зробити певні висновки про участь спеціалістів у кримінальному 

провадженні стосовно фактів ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

Так, спеціаліст (маркшейдер, енергетик, гірничий майстер, економіст, 

бухгалтер, аудитор, програміст, технік-криміналіст, психолог, товарознавець, 

інспектор охорони праці, біолог, логіст та інші) може приймати участь у 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, зокрема, під час 

підготовки та проведення допиту при розслідуванні ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

залучається для:  

- консультування щодо циклу підприємства, порядку державного 

фінансування, повноважень розпорядника бюджетних коштів та іншого; 

ознайомлення з довідковою та спеціальною літературою, у тому числі, для 

розширення власних пізнань слідчого в певній галузі; з’ясування причинно-

наслідкових зв’язків між дією та наслідками-слідами злочинної активності; 
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аналізу правових положень, закріплених у діючих нормативно-правових актах 

(спеціальних інструкціях, правилах);  

- правильної інтерпретувати відомості, що повідомляються допитуваним, 

який оперує у показаннях спеціальними термінами (наприклад, визначення 

ефективності праці);  

- точного й тактично грамотного формулювання питання, визначення їх 

послідовності, розробки плану проведення допиту (наприклад, правильності 

проведення складського та бухгалтерського обліку; обрання з великої кількості 

документів тих, що характеризують виробничу й фінансову діяльність, 

відображують сліди злочинної діяльності або вказують на обставини їх 

використання, з метою приховування слідів злочину [174, с. 161] – для 

пред’явлення під час допиту);  

- надання адекватної оцінки спеціальним правилам (наприклад, 

визначення дотримання норм і розцінок на виконувані роботи, чинних 

положень про оплату праці та преміювання, порядку тарифікації робіт і 

працівників);  

- з’ясування складних спеціальних питань (наприклад, обґрунтованості 

видачі, виконання, нарахування оплати нарядів на проведення робіт, а також 

процедури руху грошових коштів за проводками бухгалтерського обліку; 

документального фіксування й обліку фінансових операцій; бухгалтерської 

звітності; нормативних актів, що регулюють відносини в галузі 

бухгалтерського обліку [163, с. 74]);  

- встановлення психологічного контакту з допитуваним (наприклад, 

виконання підлаштування спеціалістом у сфері нейро-лінгвістичного 

програмування);  

- запобігання дачі неправдивих показань зі спеціальних питань;  

- об’єктивної та точної фіксації показань допитуваного, шляхом 

підготовки та застосування відповідних науково-технічних засобів; 
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- оцінки повноти та правильності показань допитуваного, при 

повідомленні відомостей спеціального характеру, а також подальшому їх 

аналізі;  

- збирання даних, які можуть стати необхідними для проведення 

експертиз, а також формулювання відповідного експертного завдання [138, с. 

287-289].  

Так, під час підготовки та проведення огляду й обшуку при розслідуванні 

ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування спеціаліст (технік-криміналіст, бухгалтер, аудитор, програміст, 

психолог) може бути залучений для:  

- пошуку, фіксації (фотографування), опису, пакування та вилучення 

слідів (слідової інформації) з об’єктами-носіями чи виготовлення копій 

указаних слідів (наприклад, первинні бухгалтерські документи, угоди на 

постачання, комп’ютерні (машинні) носії інформації), зокрема, роз’ясненні 

призначення і характеристики документів, їх взаємозв’язку при відображенні 

фінансово-господарських операцій, порядку заповнення та строку 

проходження для фіксації у звітних регістрах, а також строків і місця 

зберігання; визначенні певних документів, складанні їх комплектності й 

потрібного обсягу [174, с. 161];  

- застосування відповідних науково-технічних засобів;  

- консультування щодо точного та грамотного огляду (обшуку) та 

фіксації назв предметів (механізмів, устаткування), явищ і процесів 

(автоматизовані виробничі процеси підприємства; комп’ютерної техніки), які 

досліджуються у рамках вказаної слідчої (розшукової) дії;  

- роз’яснення вчинених ним дій.  

При проведенні огляду речей та документів (найчастіше це бухгалтерські 

та виробничі документи, гроші, комп’ютерна техніка та машинні носії 

інформації), відповідно до ст. 237 КПК України, залучений спеціаліст за 

дорученням слідчого, прокурора має право проводити вимірювання, 
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фотографування, звуко- чи відеозапис, виготовляти графічні зображення 

окремих оглянутих речей, виготовляти відбитки, оглядати і вилучати речі і 

документи, які мають значення для кримінального провадження.  

2. Використання спеціальних знань особи, яка задіюється як експерт для 

проведення експертизи.  

За словами І. І. Присяжнюка, проведення якісного розслідування без 

застосування спеціальних знань, зокрема у формі судової експертизи, є вельми 

складним завданням. Саме судова експертиза є найкваліфікованішою формою 

використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві, яка постійно 

розвивається завдяки створенню нових та вдосконаленню наявних методик 

дослідження, і знаходить все більше застосування у судово-слідчій практиці [2, 

с. 8]. 

Указаний вислів є актуальним і для розслідування ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. При 

розгляді вказаної процесуальної форми використання спеціальних знань 

доцільно звернути увагу на особливості способів вчинення досліджуваних 

нами розкрадань. У зв’язку з їх специфікою ступінь необхідності призначення 

певних видів судових експертиз може значно відрізнятися.  

Ураховуючи результати аналізу матеріалів кримінальних проваджень 

(справ) наведемо види судових експертиз, що призначаються у залежності від 

способу вчинення розкрадань (привласнення, розтрати та заволодіння шляхом 

зловживання службовим становищем) коштів. Так при вчиненні:  

- розкрадання фонду заробітної платні, тобто основної та додаткової 

заробітної платні працівників підприємства (незаконне нарахування та виплата 

заробітної платні, доплат та премій за роботи, які фактично не виконувались) 

призначаються почеркознавча експертиза; технічна експертиза документів; 

експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; 

експертиза документів про економічну діяльність підприємств і організацій; 

експертиза комп’ютерної техніки і програмних продуктів;  
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- розкрадання коштів державної підтримки, які виділяються на часткове 

покриття витрат із собівартості продукції, тобто фактично на покриття збитків 

підприємств призначаються почеркознавча експертиза; технічна експертиза 

документів; експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і 

звітності; експертиза документів про економічну діяльність підприємств і 

організацій;  

- розкрадання коштів, які виділяються на закупівлю товарів, робіт і 

послуг призначаються почеркознавча експертиза; технічна експертиза 

документів; товарознавча експертиза; експертиза документів бухгалтерського, 

податкового обліку і звітності; експертиза документів про економічну 

діяльність підприємств і організацій; експертиза комп’ютерної техніки і 

програмних продуктів;  

- розкрадання бюджетних коштів, що пов’язані з відрядженням 

працівників підприємства призначаються почеркознавча експертиза; технічна 

експертиза документів; експертиза документів бухгалтерського, податкового 

обліку і звітності.  

Розглянемо указані види судових експертиз при розслідуванні ухилень 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування. 

Так, досліджені нами матеріали кримінальних проваджень (справ) за 

фактами вчинення досліджуваних нами злочинів містили висновки 

почеркознавчих експертних досліджень, а також технічної експертизи 

документів. Указане пояснюється здійсненням документообігу, 

бухгалтерського, податкового та виробничого обліку, а також фінансової 

звітності на паперових носіях (незважаючи на намагання переведення його до 

електронної форми Законами України «Про електронні документи та 

електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), що відповідним чином 

детермінує способи ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 
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державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування.  

Так, результати аналізу матеріалів кримінальних проваджень (справ) 

свідчать про основне завдання почеркознавчої експертизи з ідентифікації 

виконавця обмежених за обсягом рукописних записів і підпису у різноманітних 

фінансово-господарських документах, що складаються у ході функціонування 

підприємства (накази, положення, договори, плани, звіти, інструкції, накладні, 

приході ордери, відомості, довідки, рахунки, акти виконаних робіт, товарно-

транспортні накладні, картки обліку, листи, чорнові записи та інші).  

Усі інші можливості почеркознавчої експертизи при розслідуванні 

досліджуваних нами розкрадань слідчі майже не використовують. З матеріалів 

кримінальних проваджень відомо про низьку ефективність почеркознавчої 

експертизи при вирішенні ідентифікаційного завдання з установлення 

виконавця підпису, тобто висновок експерта, у багатьох випадках, не містить 

категоричних даних щодо індивідуальної тотожності підпису і викладений у 

імовірнісній формі. Використання слідчими таких висновків досить обмежене 

[2, с. 237].  

Технічна експертиза документів при розслідуванні ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

встановлює:  

- факти і способи унесення змін до документів (підчистка, травлення, 

дописка) та виявлення їх первинного змісту;  

-відносну давність виконання документа або його фрагментів;  

- тип, систему, марку, модель та інші класифікаційні категорії 

друкарської техніки, зокрема касових апаратів, та ідентифікує ці засоби за 

відбитками їх знаків;  

- тип та ідентифікує комп’ютерну і копіювально-розмножувальну техніку 

за виготовленими на ній документами;  
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- спосіб нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле та ідентифікує 

їх за відтисками. 

Розв’язання завдань (ідентифікаційних) щодо встановлення документів, 

які виготовлені за допомогою комп’ютерної техніки, проводиться в рамках 

реалізації комплексної комп’ютерно-технічної експертизи, технічної 

експертизи документів за наявності електронного оригіналу документа [95; 97].  

Підсумовуючи сказане, відзначимо, що призначення судових експертиз 

обумовлюється специфікою документообігу, бухгалтерського, податкового та 

виробничого обліку, фінансової звітності. Указане зумовлює напрям та 

характер експертних досліджень при розслідуванні ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Наголошено, що огляд місця події слідчою (розшуковою) дією, в ході 

проведення якої відбувається отримання вихідної інформації про подію 

кримінального правопорушення, яка дозволяє в подальшому обрати напрям 

досудового розслідування. Під час розслідування ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, слідчий у 

переважній більшості випадків стикається з проведенням огляду місця події. 

Встановлено, що тактика проведення огляду місця події у вказаній 

категорії кримінальних проваджень водночас поєднує в собі особливості 

тактики огляду місця події як при розслідуванні податкових вибухів, так і 

злочинів у сфері господарської діяльності. Причому вказані особливості 

характерні для кожного з етапів його проведення. Починаючи з підготовки до 

огляду місця події, слідчий насамперед повинен обов’язково залучити до його 

проведення в якості спеціалістів поряд із інспектором криміналістом. Іншим не 
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менш важливим аспектом підготовки до вказаної слідчої (розшукової) дії є 

матеріально-технічне забезпечення, яке включає в себе не тільки вибір 

необхідних засобів пошуку, фіксації та вилучення слідів кримінального 

правопорушення, а й забезпечення їх достатньої кількості. Зокрема, мова йде 

про засоби огородження території місця події, додаткового освітлення, фото- 

та відео зйомки, пакувальний матеріал, засоби для здійснення інших заходів 

тощо. 

Наголошено, що підготовка до допиту під час розслідування ухилень від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

повинна здійснюватися шляхом: ознайомлення з  матеріалами кримінального 

провадження; збирання  відомостей,  що характеризують особу допитуваного; 

встановлення  послідовності, в якій варто проводити допити; визначення 

предмета  опиту; визначення часу, місця та учасників допиту; запрошення 

допитуваного та залучених осіб; організація техніко-криміналістичного 

забезпечення допиту; планування допиту, в рамках якого прогнозується 

ймовірна лінія поведінки учасників допиту та визначаються відповідні 

тактичні прийоми допиту.  

Визначено, що метою попередження відмови допитуваного від раніше 

даних показань, а також необґрунтованих звинувачень слідчого в застосуванні 

ним по відношенню до особи, яку допитують, протиправного впливу 

рекомендується застосовувати технічні засоби фіксації. Перевага надається 

застосуванню відеозапису, оскільки це дозволяє зафіксувати не тільки хід і 

результати допиту, а також поведінкову реакцію допитуваної особи. 

Запропоновано при розгляді використання спеціальних знань при 

розслідуванні ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування дотримуватися раніше наступної класифікації: 

використання спеціальних знань особи, яка залучається для дачі консультацій 

та надання безпосередньої технічної допомоги як спеціаліст сторонами 
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кримінального провадження під час досудового розслідування та судом під час 

судового розгляду; використання спеціальних знань особи, яка задіюється як 

експерт для проведення експертизи.   

Встановлено, що призначення судових експертиз обумовлюється 

специфікою документообігу, бухгалтерського, податкового та виробничого 

обліку, фінансової звітності. Указане зумовлює напрям та характер експертних 

досліджень при розслідуванні ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукового завдання, що виявляється в розробленні основ методики 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування. В результаті проведеного наукового дослідження 

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети. 

1. Криміналістична характеристика ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування являє собою важливу 

наукову категорію, що має теоретичне значення для побудови методики 

розслідування вказаного виду злочинів і практичне значення для процесу 

розслідування окремого виду злочину, адже дозволяє сформувати типові версії 

вчиненого й визначити способи їх перевірки.  

Сутність криміналістичної характеристики ухилень від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування полягає у тому, 

що вона являє собою опис елементів цього виду злочинів, який здійснюється 

на основі практичного досвіду правоохоронних органів і спрямований на 

оптимізацію та покращення процесу досудового розслідування.  

До елементів криміналістичної характеристики ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

запропоновано  віднести такі: способи вчинення злочину, час, місце, 

обстановка та типові сліди вчинення цього виду злочину, особа злочинця 

2. Типовими способами вчинення ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 
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загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є: несплата єдиного 

внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; перерахування 

відповідних коштів на інші рахунки; неналежна організація бухгалтерського і 

податкового обліку, що призвело до ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; незабезпечення 

фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних 

документах, неправильність обчислення, несвоєчасність сплати податків і 

зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів; 

непогашення поточних нарахувань і збільшення заборгованості по сплаті 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

завідомо неправдиве подання інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух коштів тощо.  

3. За місцем ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, вказані злочини можуть вчинятися в:  

а) органах державної влади та органах місцевого самоврядування;  

б) державних і муніципальних закладах;  

в) органах громадських і релігійних організацій;  

г) приватних організаціях (як комерційних, так і некомерційних 

структур). Причому варто усвідомлювати, що місце вчинення злочину 

конкретизує й індивідуалізує сам злочин. 

Характеристику особи злочинця як елемента криміналістичної 

характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, складає сукупність ознак, таких як: стать, вік, 

національність, сімейний стан, місце проживання, наявність чи відсутність 

вищої освіти, спосіб життя (коло друзів, звички, ціннісні пріоритети), 

соціальна активність, економічне становище (наявність постійного місця 

роботи, рівень доходів), індивідуальні фізіологічні особливості тощо.  
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4. Важливим джерелом криміналістично значущої інформації про 

ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, є особа злочинця і його професійні навички. 

Кореляційні зв’язки особи злочинця й об’єкта злочинного посягання, особи 

злочинця та способу вчинення злочину дозволяють слідчому здійснювати 

версіювання на початковому етапі розслідування в умовах інформаційної 

невизначеності.  

Особа злочинця найчастіше має попередній злочинний досвід у сфері 

господарської діяльності та керується корисливими мотивами.  

5. До структури початкового етапу досудового розслідування входить 

прийняття процесуальних рішень та проведення різного роду процесуальних 

дій, до яких відносяться: слідчі дії, в тому числі, й визначені теорією 

криміналістики як невідкладні. 

Типовими слідчими версіями, що висуваються і перевіряються у 

вищевказаних типових слідчих ситуаціях початкового етапу розслідування 

ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, є наступні:  

1) вчинено ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування за тих обставин, про які повідомили очевидці; 

злочин, про який надійшла інформація, мав місце, але був вчинений у 

сукупності;  

2) вчинено ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування особами, на які вказують очевидці; версії щодо 

ймовірного місцезнаходження підозрюваного;  

3) вчинено ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 
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державне пенсійне страхування, однак свідки повідомили неточну інформацію 

про обставини злочину;  

4) вчинено ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, але було вчинено інший злочин у сукупності.  

Обставини, що підлягають встановленню під час досудового 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, запропоновано поділити на: загальні та 

спеціальні.  

6. Слідчу ситуацію запропоновано визначити як сукупність сформованих 

на певному етапі умов – стану й обстановки – розслідування, сприйнятих, 

оцінюваних і використовуваних слідчим для вирішення тактичних завдань і 

досягнення загальних (стратегічних) цілей розслідування. 

Залежно від варіацій інформаційного наповнення на початковому етапі 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, виділено такі типові слідчі ситуації:  

а) відомості про злочин внесено до ЄРДР за результатами розгляду заяви, 

повідомлення про вчинений злочин або після самостійного виявлення з будь-

якого джерела обставин, що можуть свідчити про його вчинення;  

б) відомості про злочин внесено до ЄРДР на підставі матеріалів 

оперативно-розшукової діяльності;  

в) відомості про злочин внесено до ЄРДР на підставі матеріалів, зібраних 

за результатами проведення спеціальних перевірок або з інших гласних 

джерел;  

г) відомості про злочин внесено до ЄРДР під час розслідування інших 

протиправних діянь.  

7. З урахуванням слідчих ситуацій, що склалися, визначено такий 

алгоритм дій: допит підозрюваного; за необхідності проведення одночасних 
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допитів двох чи більше раніше допитаних осіб; направлення запитів за місцем 

проживання, роботи з метою отримання характеризуючої інформації; перевірка 

підозрюваного на наявність непогашених судимостей; проведення експертиз. 

 У дисертації наголошено на проведенні під час досудового 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне  страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування таких тактичних операцій, як «Збирання 

первинної інформації», «Розшук відомих злочинців», «Встановлення особи, яка 

вчинила злочин», «Перевірка зв’язків злочинця», «Розшук злочинця», 

«Затримання злочинця», «Встановлення співучасників», «Вивчення особи 

підозрюваного», «Подолання протидії». 

8. До процесуальних форм взаємодії слідчого й оперативних підрозділів 

поліції під час розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що найбільш часто 

застосовують, належать: проведення відповідним оперативним підрозділом 

Національної поліції України слідчих (розшукових) дій за дорученням слідчого 

(обшук, огляд місця події, пред’явлення для впізнання) та надання ними 

допомоги слідчому при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій, які 

потребують значного обсягу роботи або додаткових гарантій для осіб, які 

беруть участь у них; розшук підозрюваного.  

Взаємодія слідчого й оперативного працівника – це активна 

цілеспрямована діяльність суб’єктів, до якої можуть залучатися негласні 

співробітники, представники громадськості, фахівці різних галузей знань, при 

цьому кожен суб’єкт вживає конкретних заходів, у межах встановлених 

законом повноважень, і які спрямовані на отримання відомостей при 

розслідуванні ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування.  
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9. У ході проведення огляду місця події відбувається отримання вихідної 

інформації про подію кримінального правопорушення, яка дозволяє в 

подальшому визначити напрям здійснення досудового розслідування. Під час 

розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування слідчий переважно стикається з проведенням 

огляду місця події.  

Тактика проведення огляду місця події у вказаній категорії кримінальних 

проваджень поєднує в собі особливості тактики огляду місця події як при 

розслідуванні податкових злочинів загалом, так і злочинів у сфері 

господарської діяльності. Причому вказані особливості характерні для кожного 

з етапів його проведення. Починаючи з підготовки до огляду місця події, 

слідчий, насамперед, повинен обов’язково залучити до його проведення 

спеціалістів поряд із інспектором криміналістом. Іншим, не менш важливим 

аспектом підготовки до вказаної слідчої (розшукової) дії є матеріально-

технічне забезпечення, яке включає в себе не тільки вибір необхідних засобів 

пошуку, фіксації та вилучення слідів кримінального правопорушення, а й 

забезпечення їх достатньої кількості. Зокрема, йдеться про засоби огородження 

території місця події, додаткового освітлення, фото- та відеозйомки, 

пакувальний матеріал, засоби для здійснення інших заходів тощо. 

10. Підготовка до допиту під час розслідування ухилень від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

страхових  внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування має 

здійснюватися шляхом: ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження; збирання відомостей, що характеризують особу допитуваного; 

встановлення послідовності, в якій варто проводити допити; визначення 

предмета допиту; визначення часу, місця та учасників допиту; запрошення 

допитуваного та залучених осіб; організація техніко-криміналістичного 

забезпечення допиту; планування допиту, в рамках якого прогнозується 
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ймовірна лінія поведінки учасників допиту, та визначаються відповідні 

тактичні прийоми допиту. 

 З метою попередження відмови допитуваного від раніше наданих 

показань, а також необґрунтованих звинувачень слідчого в застосуванні ним 

щодо особи, яку допитують, протиправного впливу рекомендується 

застосовувати технічні засоби фіксації. Перевага надається застосуванню 

відеозапису, оскільки це дозволяє зафіксувати не тільки хід і результати 

допиту, а також поведінкову реакцію допитуваної особи. 

11. Запропоновано при розгляді використання спеціальних знань при 

розслідуванні ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування дотримуватися такої класифікації: 

використання спеціальних знань особи, яка залучається для надання 

консультацій та надання безпосередньої технічної допомоги як спеціаліст 

сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування та 

судом під час судового розгляду; використання спеціальних знань особи, яка 

залучається як експерт для проведення експертизи.  

Призначення судових експертиз обумовлюється специфікою 

документообігу, бухгалтерського, податкового та виробничого обліку, 

фінансової звітності. Зазначене зумовлює напрям і характер експертних 

досліджень при розслідуванні ухилень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 
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