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ПРОБЛЕМА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Постановка проблеми. Наукові методики роз-
слідування податкових злочинів, вчинених орга-
нізованими злочинними групами, злочинними ор-
ганізаціями, спільнотою можливо розробити лише 
на базі виявлених і вивчених криміналістичних рис 
зазначених злочинів, тобто криміналістичної ха-
рактеристики. Поки ж українськими вченими-кри-
міналістами не розроблена вичерпна характеристи-
ка організованої злочинності в цілому, в тому числі 
податкових злочинів, скоєних організованими зло-
чинними утвореннями. Зокрема розробка теоретич-
них основ криміналістичної характеристики злочи-
нів, скоєних організованими групами, злочинними 
організаціями, спільнотою як окремої криміна-
лістичної теорії відноситься до числа актуальних і 
перспективних проблем науки криміналістики.

Дослідження економічних злочинів, скоєних 
організованою групою, дозволяє визначити і оха-
рактеризувати закономірності, пов’язані зі спе-
цифікою формування кримінальних колективів 
в структурі легальної господарської, фінансової 
діяльності, фіктивного підприємництва; функці-
онування організованих груп, злочинних органі-
зацій, спільнот і їх кримінальної діяльності; ко-
рупційних зв’язків з державними службовцями 
органів влади та управління як по горизонталі, 
так і по вертикалі, що забезпечують безпеку фор-
мування, функціонування організованих злочин-
них утворень і вчинення ними злочинів у сфері 
оподаткування, легалізацію злочинних доходів. 
Вважаємо, що вивчення зазначеної криміналіс-
тично значимої інформації – необхідна умова 
для побудови криміналістичної характеристики 
податкових злочинів, скоєних організованими 
злочинними утвореннями. Безсумнівно, розроб-
ка криміналістичної характеристики зазначених 
злочинів відноситься до числа складних проблем 
криміналістики. Для вирішення зазначеної про-
блеми потрібні нові ідеї, нетрадиційні підходи. 
У зв’язку з цим слід зазначити новий підхід у ви-
значенні криміналістичної характеристики орга-
нізованої злочинної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
гальні положення криміналістичної характери-
стики організованої злочинності, у тому числі 
питання стосовно структури окремих методик роз-
слідування злочинів, неодноразово були предме-
том дослідження в працях Р.С. Белкіна, О.М. Ва-

сильєва, А.Ф. Волобуєва, В.К. Гавло, Г.А. Густова, 
В.А. Журавля, І.М. Лузгіна, Г.А. Матусовського, 
Г.М. Мудьюгіна, М.П. Яблокова, та інших.

Метою статті є з’ясування сутності проблеми 
криміналістичної характеристики організованої 
злочинної діяльності у сфері оподаткування.

Виклад основного матеріалу. Різні підходи 
вчених до визначення поняття, структури кри-
міналістичної характеристики злочинів свідчать 
про складність досліджуваного питання. Так, 
І.М. Лузгін розглядав криміналістичну характе-
ристику злочинів, як інформаційну модель подій 
певного виду, що виконує евристичну, пізнаваль-
ну, організаційно-методичну та оціночну функції 
[2, с. 38]. О.Н. Колесніченко і В.О. Коновалова від-
значали, що криміналістична характеристика – 
це система відомостей про криміналістично зна-
чущі ознаки злочину (спосіб, місце, обстановка), 
яка відображає закономірні зв’язки між зазначе-
ними елементами [5, с. 42]. О.Ф. Лубін підкреслю-
вав, що характеристика – це випереджаючі відо-
мості про закономірності функціонування об’єкта 
(предмета), які обумовлюють (диктують) законо-
мірності розслідування [4, с. 221]. На нашу дум-
ку, зазначені аспекти криміналістичної характе-
ристики злочинів не суперечать, а доповнюють, 
розкривають його зміст. У підручнику «Криміна-
лістика» під редакцією професора В.Ю. Шепітько 
криміналістична характеристика розглядається 
як система відомостей про певні види злочинів, 
ознаки суб’єкта злочину, його мотиви, предмет 
посягання, обстановку, які мають значення для 
виявлення, розкриття цих діянь криміналістич-
ними засобами і методами [5, с. 173].

Вирішення проблеми формування теорії кримі-
налістичних характеристик, її понятійного апарату 
має дещо дискусійне явище, що призводить до змі-
шування різних понять, нечіткості структури даної 
наукової категорії. Зокрема, не безперечна точка 
зору А.Ф. Облакова, який розглядає криміналіс-
тичну характеристику злочину, як модель кримі-
нальної ситуації і супутніх йому обставин [3, с. 52].

Поступово криміналістична характеристика, 
як наукова категорія стала частиною навчальної 
програми курсу «Криміналістика» і самостійною 
темою дослідження з криміналістики, всі методи-
ки розслідування починаються з криміналістич-
ної характеристики злочинів даного виду.
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Деякі криміналісти стоять на позиції відсутно-
сті криміналістичної характеристики, та відстою-
ють думку про те, що для розслідування достатньо 
і кримінально-правової характеристики злочинів. 
Втім, на нашу думку, розробка теоретичних пи-
тань криміналістичної характеристики, розвитку 
її теорії і вдосконалення практичного використан-
ня її положень має важливе значення для вирі-
шення завдань розслідування. Так, М.П. Яблоков 
у зв’язку з цим правильно стверджує, що поряд з 
кримінально-правовою і кримінологічною харак-
теристикою злочинів слід виділяти суто криміна-
лістичну та її загальні аспекти у вивченні будь-
яких злочинів, об’єктивну можливість виявлення 
і криміналістичну своєрідність їхнього прояву 
зовні, що дозволяє цілком обґрунтовано говорити 
не тільки про криміналістичну характеристику 
індивідуального виду злочину, а й про криміна-
лістичну характеристику злочину взагалі. Неори-
гінальний набір окремих кримінально-правових 
і криміналістичних відомостей, позбавлених но-
визни, серйозного наукового обґрунтування і ме-
тодичної основи для встановлення кореляційних 
залежностей її елементів інші вчені вважають на-
уковою абстракцією, що відноситься лише до роду 
або виду злочинів, що представляє собою криміна-
лістична характеристика [8, с. 112].

Р.С. Бєлкін вважає, що криміналістична ха-
рактеристика не виправдовує свого призначення, 
так як за її значенням можна визначити тільки 
опис способу вчинення будь-якого виду злочину. 
З огляду на це він робить висновок, що слід відмо-
витися від поняття «криміналістична характерис-
тика злочину» і замінити його криміналістичним 
описом злочину та його обставин, що підлягають 
доказуванню з детальними криміналістичними 
коментарями [1, с. 165].

Криміналістична характеристика злочинів у 
науковому аспекті є теоретичною категорією кри-
міналістики. Вона містить систему даних про за-
гальні ознаки виду злочину, типові дії в обстанов-
ці, способи їх вчинення, механізм їх здійснення, 
інші обставини, що мають значення для розслі-
дування. Основне призначення криміналістичної 
характеристики злочинів полягає в реалізації її 
даних в практичній діяльності розслідування. Її 
інформаційну базу становить послідовне накопи-
чення даних, отриманих в результаті узагальнен-
ня судової і слідчої практики щодо відповідного 
виду (роду) злочинів.

У практичному аспекті криміналістична ха-
рактеристика, будучи теоретичною базою процесу 
розслідування, сприяє оптимальному вибору слід-
чим напрямів розслідування як в цілому, так і на 
окремих його етапах. Узагальнені дані про ознаки 
злочинів даного виду, їх способи, обстановку вчи-
нення діяння слідчий зіставляє з подією злочину, 
що розслідується і способом його вчинення і реалі-

зує з урахуванням сформованої слідчої ситуації на 
початковому і наступних етапах розслідування при 
висуненні версій, визначенні методів, прийомів і 
засобів розслідування. Позитивною особливістю 
криміналістичної характеристики, на нашу дум-
ку, є те, що вона включає не тільки інформацію, 
про ознаки злочину, а й складає опис властивостей, 
які мають значення для розкриття механізму зло-
чину, характеру слідів, що залишились, умов вчи-
нення злочину та характеристики особи злочинця.

По матеріалам практики, організатори злочин-
ної діяльності в сфері оподаткування, як правило, 
розробляють складні, приховані технології еконо-
мічних злочинів, які охоплюють декілька складів 
злочинних діянь. Особливістю організованої зло-
чинної діяльності груп, злочинних організацій, 
спільнот корисливо-господарської спрямованості 
є вчинення ними сукупності злочинних діянь. 
Наприклад, організована злочинна група з метою 
привласнення бюджетних коштів та їх подальшої 
легалізації створює ряд фіктивних фірм, тобто 
здійснює декілька злочинних діянь, передбачених 
ст. 205 КК «Фіктивне підприємництво», ст. 191 
КК «Привласнення майна», ст. 209 КК «Легалі-
зація грошових коштів, одержаних злочинним 
шляхом» [6]. Нерідко економічні організовані 
злочини є базовими, а у податковій сфері – допо-
міжними, і навпаки. У зв’язку з цим актуальною 
для теорії методики розслідування є проблема 
розробки видових і комплексних методик розслі-
дування податкових злочинів, скоєних ОЗГ.

Досліджуючи проблему криміналістичної ха-
рактеристики організованої злочинності у сфері 
оподаткування, ми погоджуємося з науковими 
дослідженнями Г.А. Матусовського, який обґрун-
товано стверджує, що характеристика самої гру-
пи, злочинної організації, членів такої групи 
відноситься до найважливіших елементів кримі-
налістичної характеристики. У характеристиці 
організованої злочинної діяльності він виділяє 
організаційну структуру, стійкість функціону-
вання, особистісну типологію членів організова-
ної злочинної групи, обстановку і умови, предмет 
злочинного посягання, способи дії організованої 
злочинної групи, сліди злочину, додаткові ознаки 
організованої злочинної групи.

На наш погляд, перш за все в криміналістичній 
характеристиці організованої злочинної групи у 
сфері оподаткування необхідно, виділити:

– види (рівні) організованої злочинності;
– способи формування (створення) організо-

ваної групи;
– організаційні і інші принципи, що забез-

печують функціонування даного виду злочину;
– форми корупційних зв’язків з державними 

службовцями владних і управлінських органів, що 
забезпечують безпеку формування, функціонуван-
ня організованого злочинного угрупування і роз-
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витку організованої злочинної діяльності, прихо-
вування її слідів, легалізацію злочинних доходів;

– особливості особистісних властивостей і 
рольових функцій членів організованої злочинної 
групи.

Запропонована нами система становить основу 
криміналістичної характеристики суб’єктів орга-
нізованої злочинної діяльності. Закономірною ме-
тою будь-якого організованого злочинного діяння 
завжди є злочинний бізнес з метою незаконного 
збагачення і легалізації злочинних доходів в ле-
гальну економіку. У зв’язку з цим криміналістична 
характеристика податкових злочинів, скоєних ор-
ганізованими злочинними утвореннями, повинна 
включати елементи даного виду злочинів, що утво-
рюють її структуру: відомості про типові технології 
злочинів, скоєних ОЗГ в сфері економіки, предмет 
злочинного посягання, обстановку вчинення зло-
чинів даного виду, способи легалізації злочинних 
доходів, сліди і інші наслідки податкових злочи-
нів, скоєних організованими злочинними групами.

Висновки. Викладене дозволяє представити 
криміналістичну характеристику злочинів, що 
вчиняються організованими злочинними утво-
реннями у сфері оподаткування, як систему да-
них, одержуваних в результаті узагальнення слід-
чої і судової практики, про види організованих 
злочинних утворень, типові способи їх форму-
вання та принципи функціонування, види і фор-
ми корупційних зв’язків; про особливості особи-
стісних властивостей і рольових функцій членів 
організованої групи; про типові ознаки зазначе-
них злочинів, що містяться (або відображених) 
у вигляді специфічних матеріальних і ідеальних 
слідів в способах податкових злочинів, в умовах 
і обстановці, в яких діяли члени організованого 
злочинного утворення, здійснювали легалізацію 
злочинних доходів, знання і використання яких 
необхідно для виявлення, розкриття, розсліду-
вання і запобігання зазначених злочинів.

Відомості про елементи і їхні зв’язки склада-
ють зміст криміналістичної характеристики.

Зазначене вище значення криміналістичної 
характеристики податкових злочинів, скоєних 
організованими злочинними групами, дозволяє 
криміналістичну характеристику розглядати як 
комплексне явище, яке є фактичним підґрунтям 
для розроблення наукових рекомендацій з розслі-
дування злочинів. При розслідуванні конкретного 
злочину у сфері оподаткування, скоєного організо-
ваною злочинною групою, вихідна інформація про 
кримінальне правопорушення зіставляється з ві-
домостями криміналістичної характеристики за-
значених злочинів для виявлення подібності і від-
мінностей між ними і, відповідно до цього, – більш 
цілеспрямованого ведення слідства, висунення і 
перевірки версій, вибору слідчих дій, тактичних 
комбінацій та тактичних прийомів розслідування.
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Summary

Padalka A. M. The problem of forensic characterization 
of organized crime in the field of taxation. – Article.

The article examines the problem of developing a fo-
rensic characteristic as the fundamental element neces-
sary for the investigation of organized crime in the field 
of taxation.
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