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У СФЕРІ ОБІГУ шКІДЛИВИХ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

ORGANIZATIONAL AND TACTICAL FEATURES OF THE INITIAL STAGE 
OF THE INVESTIGATION OF ORGANIZED CRImINAL ACTIVITIES 

IN THE SpHERE OF CIRCULATION OF EXCISE GOODS 
HARmFUL TO HEALTH

у статті проведено аналіз низки наукових праць та чинного законодавства з метою визначення поняття та сут-
ності початкового етапу розслідування організованої злочинної діяльності у сфері обігу шкідливих для здоров'я 
підакцизних товарів. розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються організованими злочинними 
групами, має певні особливості, зокрема, висунення версій про вчинення кримінальних правопорушень органі-
зованою групою має здійснюватися на початку розслідування. 

визначено типові слідчі ситуації та версії, які мають важливе значення для побудови методики розслідування 
окремих видів кримінальних правопорушень, зокрема розслідування організованої злочинної діяльності у сфері 
обігу шкідливих для здоров’я підакцизних товарів. Зазначено варіанти типових сприятливих (особа з’явилася до 
правоохоронних органів із повинною; особа затримана відразу після вчинення кримінального правопорушення 
«на гарячому») та несприятливих (затримано особу, яка є співучасником того, хто був ініціатором вчинення 
кримінального правопорушення; надійшло повідомлення про виявлення підроблених підакцизних товарів від 
працівників певних підприємств, установ, організацій, але без зазначення конкретної особи) слідчих ситуацій.

слідча версія як наслідок слідчої ситуації виступає передумовою для планування роботи по розслідуванню 
кримінального правопорушення. наведено типові слідчі версії, зокрема, щодо виду події, інформація про яку 
зареєстрована в ЄрДр; особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; щодо поширення негативних наслідків 
та походження небезпечної продукції.

виокремлено основні форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні зазначеного 
виду кримінальних правопорушень, до яких варто віднести процесуальну (нормативно-правову) форму взаємо-
дії, яка спрямована на реалізацію процесуальних правовідносин, що виникають, розвиваються та припиняються 
між слідчим і працівниками оперативного підрозділу щодо реалізації ними своїх повноважень та не процесу-
альну, яка має доволі різноманітні види, передбачені та визначені внутрішньовідомчими нормативно-правовими 
актами і є частково формами адміністративного управління та не регламентуються кримінальним процесуаль-
ним кодексом україни.

Ключові слова: початковий етап розслідування, слідча ситуація, слідча версія, організаційно-тактичні 
особливості, організована злочинна діяльність.

The article analyzes a number of scientific works and current legislation in order to determine the concept and 
essence of the initial stage of the investigation of organized criminal activity in the sphere of circulation of excise goods 
harmful to health. The investigation of criminal offenses committed by organized criminal groups has certain features, 
in particular, the presentation of versions about the commission of criminal offenses by an organized group should be 
carried out at the beginning of the investigation.

Typical investigative situations and versions are defined, which are important for the construction of the methodolo-
gy of investigation of certain types of criminal offenses, in particular, the investigation of organized criminal activity in 
the sphere of circulation of excise goods harmful to health. Variants of typical favorable (a person appeared before the 
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law enforcement authorities with a confession; a person was detained immediately after committing a criminal offense 
"in the heat of the moment") and unfavorable (a person was detained who is an accomplice of the one who initiated the 
commission of a criminal offense; a notification was received about the detection of forged excise goods from employees 
of certain enterprises, institutions, organizations, but without specifying a specific person) investigative situations.

The investigative version, as a consequence of the investigative situation, is a prerequisite for planning work on the 
investigation of a criminal offense. Typical investigative versions are presented, in particular, regarding the type of event, 
information about which is registered in the EDPR; a person who has committed a criminal offense; regarding the spread 
of negative consequences and the origin of dangerous products.

The main forms of interaction between the investigator and operative units during the investigation of the specified 
type of criminal offenses are highlighted, which include the procedural (normative-legal) form of interaction aimed at the 
implementation of procedural legal relations that arise, develop and terminate between the investigator and employees 
of the operational unit in relation to their implementation of its powers and non-procedural, which has quite a variety of 
types, provided for and determined by internal regulatory legal acts and are partially forms of administrative manage-
ment and are not regulated by the Criminal Procedure Code of Ukraine.

Key words: initial stage of the investigation, investigative situation, investigative version, organizational and tactical 
features, organized criminal activity.

Постановка проблеми. Процес становлен-
ня україни як демократичної правової держави 
тісно пов’язаний із забезпеченням законності 
й правопорядку в такій важливій сфері дер-
жавних інтересів як оподаткування підакциз-
них товарів та їх обіг. Галузь виробництва та 
обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
в україні за своєю прибутковістю для держав-
ного бюджету посідає одне з чільних місць.

Протягом останніх років вплив злочиннос-
ті на соціально-економічні відносини значно 
посилився, зокрема, на виробництво й обіг 
спирту, алкогольних напоїв, тютюну та тютю-
нових виробів. криміналізація цієї високо-
прибуткової галузі господарської діяльності 
насамперед пояснюється втратою державної 
монополії на виробництво й обіг алкогольної 
та тютюнової продукції. Можливість одер-
жання за короткий проміжок часу значних, 
неконтрольованих державою прибутків при-
ваблює представників організованої злочин-
ності. 

відповідно до економних показників спирт, 
алкогольні напої та тютюнові вироби є стра-
тегічною продукцією для економіки будь-якої 
держави. З огляду на те, що в україні існує знач-
ний потенціал у спиртовій, лікеро-горілчаній, 
виноробній та тютюновій галузях, представ-
ники організованої злочинності завжди були 
зацікавлені, поряд з незаконним обігом зброї 
і наркотиків, сферою обігу цих підакцизних 
товарів. тому одним з головних завдань держа-
ви загалом і правоохоронних органів зокрема 
є створення умов для безпечного та прозорого 
функціонування підприємств цієї галузі гос-

подарських відносин, а також налагодження 
ефективного контролю за їх діяльністю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Значний внесок у розробку теоретичних засад 
криміналістичної методики, які були взяті 
за основу, належить таким знаним ученим-
криміналістам як р. Бєлкін, о. Баєв, в. Бахін, 
в. весельський, а. волобуєв, і. Гора, в. Жура-
вель, Є. іщенко, в. колмаков, в. комісаров, 
в. коновалова, Г. Матусовський, М. селіванов, 
М. салтевський, в. тіщенко, ю. Чаплинська, 
в. Шепітько, М. Яблоков тощо. разом із тим, 
організаційно-тактичні особливості початко-
вого етапу розслідування організованої зло-
чинної діяльності у сфері обігу шкідливих 
для здоров’я підакцизних товарів, на науково- 
теоретичному рівні комплексно не досліджува-
лися, а лише частково розглядалася у окремих 
наукових статтях. 

Мета і завдання дослідження. Метою робо-
ти є визначення організаційно-тактичних осо-
бливостей початкового етапу розслідування 
організованої злочинної діяльності у сфері обі-
гу шкідливих для здоров’я підакцизних товарів.

Виклад основного матеріалу. етапність 
розслідування кримінальних правопорушень 
є тим питанням, яке викликає чимало дискусій 
та суперечок у криміналістичній науці. у різ-
ний час криміналістами розроблено чимало 
концепцій і щодо визначення самого поняття 
«етап розслідування», і щодо їхньої кількості, 
змісту та меж.

Г. Москаленко, обґрунтовуючи важливість 
поділу процесу розслідування на етапи, слуш-
но вказує на його суттєве методичне значення, 



127

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 3. 2022
 

бо кожен етап має певну специфіку в обсязі та 
методах цієї криміналістичної діяльності. тому 
для більш вдалого розслідування кримінальних 
правопорушень усі дії слідчого розробляються 
за методикою, зважаючи на особливості етапів 
[1, с. 376-379].

Погоджуємося з позицією л. Драпкіна, який 
зазначає, що етапи розслідування криміналь-
них правопорушень необхідно розглядати не 
як прості часові відрізки, що послідовно змі-
нюють один одного, а як підсистему слідчих, 
оперативно-розшукових та інших дій, що поєд-
нані на підставі єдності завдань, що вирішу-
ються за їхньою допомогою та зумовлені стій-
кою повторюваністю типових слідчих ситуацій 
[2, с. 8-11].

тому на сьогоднішній день у структурі про-
цесу розслідування умовно виділяють декілька 
етапів. кожний з них має конкретну мету і пев-
ну специфіку в обсязі і засобах криміналістич-
ної діяльності слідчого. так, у розслідуванні 
більшості кримінальних проваджень найчасті-
ше виокремлюються три такі етапи:

1) початковий (на даному етапі є можливість 
детальніше зорієнтуватися в обставинах кримі-
нального правопорушення, накопичити, вивчи-
ти фактичні дані про нього);

2) наступний (цей етап створює необхідну 
фактичну основу для повідомлення про під-
озру і допиту підозрюваного);

3) завершальний (він уможливить складан-
ня обвинуваченого акту та здійснення інших 
дій, що необхідні для завершення криміналь-
ного провадження) [3]. 

на сучасному етапі розвитку суспільства 
процес обігу шкідливих для здоров’я підак-
цизних товарів набув глобальних масштабів 
і став загрозою для всього світового співто-
вариства. неймовірна прибутковість від обігу 
шкідливих для здоров’я підакцизних товарів 
обумовлює її поширення на міжнародному та 
місцевому рівнях.

аналіз судової практики за останні роки 
свідчить про збільшення кількості виявлення 
фактів обігу шкідливих для здоров’я підакциз-
них товарів. обіг шкідливих для здоров’я під-
акцизних товарів здійснюється під прикриттям 
легальної діяльності суб’єкта господарювання, 
який нібито здійснює законні та якісні операції 
з підакцизними товарами відповідно до правил, 

встановлених чинним законодавством україни, 
але при цьому легальні повноваження просто 
вуалюють злочинну схему обігу шкідливих для 
здоров’я підакцизних товарів.

виявлення і розслідування вказаної катего-
рії кримінальних правопорушень характеризу-
ється певною специфікою дій слідчого і пра-
цівників оперативних підрозділів, що ведуть 
боротьбу з обігом шкідливих для здоров’я під-
акцизних товарів.

розслідування організованої злочинної 
діяльності у сфері обігу шкідливих для здоров’я 
підакцизних товарів має певні особливості. 
висунення версій про вчинення таких кримі-
нальних правопорушень може бути здійснене 
на самому початку розслідування. При чому, 
виявленню організованої злочинної діяльності 
у сфері обігу шкідливих для здоров’я підакциз-
них товарів здебільшого сприяють результати 
оперативно-розшукової діяльності. оператив-
но-розшукова інформація сприяє висуненню 
слідчих версій, плануванню розслідування, 
розробці тактики окремих слідчих дій або так-
тичних операцій [4].

на сьогоднішній день, роль та значення 
слідчих ситуацій для організації розслідування 
та удосконалення методики є загальновизна-
ними. разом з тим, серед учених-криміналістів 
немає єдиної думки щодо природи та сутності 
слідчих ситуацій, що пояснюється насамперед 
багатогранністю та складністю досліджувано-
го явища.

М. селіванов вказував, що слідча ситуація 
впливає на методику розслідування криміналь-
ного правопорушення значно більше, ніж кри-
міналістична характеристика, що і належить 
враховувати у процесі планування розсліду-
вання [5, с. 56-59].

інші науковці переконані, що слідча ситу-
ація є категорією криміналістичної тактики. 
наприклад, в. весельський вважає, що слідча 
ситуація належить до кола понять криміна-
лістичної тактики і вже в цій якості, як і інші 
тактико-криміналістичні поняття, реалізуєть-
ся у криміналістичній методиці. цей висновок 
він обґрунтовує тим, що саме слідча ситуа-
ція зумовлює тактику конкретних слідчих дій 
[6, с. 193-199]. 

визначено, що основними чинниками, які 
впливають на формування слідчої ситуації  
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являються компоненти інформаційного харак-
теру. таким чином, типові слідчі ситуації 
початкового етапу залежать від того, в яких 
умовах вчинено кримінальне правопорушення: 
очевидності чи неочевидності.

типові слідчі ситуації, на нашу думку, 
несуть основне інформаційне й організаційно-
методичне навантаження у побудові методики 
розслідування організованої злочинної діяль-
ності у сфері обігу шкідливих для здоров’я під-
акцизних товарів. 

При розслідуванні організованої злочин-
ної діяльності у сфері обігу шкідливих для 
здоров’я підакцизних товарів найбільш поши-
реними виступають наступні варіанти типових 
слідчих ситуацій.

варіанти типової сприятливої слідчої ситуації:
– особа з’явилася до правоохоронних орга-

нів із повинною, зізналася у вчиненні кримі-
нального правопорушення, представила пра-
воохоронцям підроблені підакцизні товари, 
вказала місця їх виготовлення. Зібрані у кримі-
нальному провадженні докази (відбитки паль-
ців рук, показання свідків, висновки експертиз 
тощо) підтверджують вину особи;

– особа затримана відразу після вчинення 
кримінального правопорушення «на гарячо-
му», при ній знаходяться предмети криміналь-
ного правопорушення. Зібрані у кримінально-
му провадженні докази (відбитки пальців рук, 
показання свідків, висновки експертиз тощо) 
підтверджують вину особи (осіб) [7, c. 120-122]. 

варіанти типової несприятливої слідчої 
ситуації:

– затримано особу, яка є співучасником того, 
хто був ініціатором виготовлення, збуту чи 
зберігання підроблених підакцизних товарів, 
марок акцизного збору, однак вона бере на себе 
вину, і таким чином унеможливлює встанов-
лення всіх співучасників кримінального право-
порушення; 

– надійшло повідомлення про виявлення 
підроблених підакцизних товарів від працівни-
ків певних підприємств, установ, організацій, 
але вказати конкретно на особу, яка підробила 
ці товари, вони не можуть [7, c. 120-122].

компоненти інформаційного характеру 
визначають не тільки слідчу ситуацію, але 
й впливають на криміналістичні версії. серед 
науковців немає єдиної думки і щодо визна-

чення поняття та сутності слідчої версії, хоча 
спільні елементи можна знайти у кожному 
з визначень. 

в. коновалова визначає криміналістич-
ну версію як обґрунтоване припущення про 
наявність і обставини розслідуваної події, дії 
конкретних осіб і наявність у цих діях скла-
ду певного кримінального правопорушення. 
а. волобуєв характеризує версію як обґрун-
товане припущення про розслідувану подію 
в цілому та окремі її обставини з метою вста-
новлення істини у кримінальному провадженні 
[7, с. 193-198]. 

на нашу думку, висунення слідчої версії 
під час розслідування організованої злочин-
ної діяльності у сфері обігу шкідливих для 
здоров’я підакцизних товарів повинно також 
спиратися і на знання слідчим обставин, які 
підлягають доказуванню у кримінальному про-
вадженні.

аналіз слідчої практики дає можливість 
стверджувати, що слідча версія як наслідок 
слідчої ситуації виступає передумовою для 
планування роботи по розслідуванню кримі-
нального правопорушення, будучи одночасно 
тим орієнтиром, якого дотримується слідчий 
у процесі збору, дослідження й оцінки доказів. 

узагальнення матеріалів практики дозволяє 
нам визначити, що під час розслідування орга-
нізованої злочинної діяльності у сфері обігу 
шкідливих для здоров’я підакцизних товарів, 
можна висунути наступні типові слідчі версії:

– щодо виду події, інформація про яку заре-
єстрована в ЄрДр;

– щодо особи, яка вчинила кримінальне пра-
вопорушення; 

– щодо поширення негативних наслідків;
– щодо походження небезпечної продукції 

[7, c. 120-122].
варто зазначити, що успішне розслідуван-

ня кримінальних правопорушень, пов’язаних 
з обігом шкідливих для здоров’я підакцизних 
товарів, напряму залежить від вміння слідчо-
го процесуально і тактично правильно розпо-
чати кримінальне провадження, спланувати 
розслідування та висунути найбільш ймовірні 
у певній слідчій ситуації криміналістичні вер-
сії щодо особи чи групи осіб, інших обставин.

розслідування кримінальних правопору-
шень вимагає високої організації слідчої роботи,  
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у здійсненні якої великого значення набуває 
планування розслідування.

Планування, як окрема та важлива частина 
діяльності слідчого щодо розслідування кри-
мінальних правопорушень, завжди виступало 
невід’ємним елементом його наукової організа-
ції праці та постійно привертало увагу і прак-
тиків, і теоретиків [8, c.151].

у криміналістичній літературі зазначаєть-
ся, що планування розслідування є основним 
методом організаційно-управлінської діяль-
ності у кримінальних провадженнях. За своїм 
змістом і функціями планування – це складний 
процес з визначення шляхів, способів, засобів, 
сил і строків успішного досягнення заздалегідь 
поставленої цілі [9, с. 77-84].

а. іщенко, ю. Черноус та інші сучасні вчені 
визначають планування, як складний розумо-
вий процес, сутність якого полягає у визначенні 
напрямів та завдань розслідування, способів та 
засобів їх досягнення за раціональних витрат 
часу, сил і засобів для вирішення завдань із 
його допомогою [10, с. 544]. 

успіх досудового розслідування кримінальних 
проваджень, розпочатих за фактами обігу шкідли-
вих для здоров’я підакцизних товарів визначаєть-
ся його правильним плануванням та організацією. 
у теорії криміналістики, під плануванням розслі-
дування розуміється визначення шляхів розсліду-
вання кримінальних правопорушень, окреслен-
ня обставин, що підлягають з’ясуванню, а також 
встановлення найбільш доцільної системи слід-
чих (розшукових) дій і строків їх проведення. 

Значення планування розслідування орга-
нізованої злочинної діяльності у сфері обігу 
шкідливих для здоров’я підакцизних товарів 
визначається важливістю завдань, які можуть 
бути вирішені з його допомогою. До завдань 
планування, під час розслідування таких кри-
мінальних правопорушень, належать:

– визначення правильних шляхів розслі-
дування кримінальних правопорушень у сфе-
рі обігу шкідливих для здоров’я підакцизних 
товарів;

– забезпечення об’єктивності, повноти, та 
всебічності розслідування;

– своєчасне застосування науково-технічних 
і тактичних прийомів криміналістики з ураху-
ванням особливостей кожного кримінального 
провадження;

– забезпечення найбільш ефективного поєд-
нання оперативно-розшукових заходів і слід-
чих дій під час розслідування кримінального 
правопорушення;

– сприяння економії сил і засобів слідчого 
апарату, швидкість розслідування [11].

Здійснення досудового розслідування кри-
мінальних проваджень у великій мірі зумов-
лене рівнем взаємодії між слідчим та іншими 
підрозділами, що залучаються до сфери роз-
слідування. Добре налагоджена, ділова і раці-
ональна взаємодія слідчого й оперативних 
працівників служить однією з найважливіших 
умов, що забезпечують успішне розслідуван-
ня в кримінальних провадженнях. взаємодія, 
як засіб організації, включає в себе комплекс 
засобів і прийомів, систему правовідносин та 
зв’язків суб’єктів, що взаємодіють. 

основою взаємодії слідчого із співробітни-
ками оперативних підрозділів є норми кримі-
нального процесуального закону, якими вста-
новлені спільні для них завдання. основним 
завданням взаємодії органів досудового роз-
слідування із співробітниками інших підрозді-
лів є попередження, виявлення і розслідування 
кримінальних правопорушень, притягнення до 
встановленої законодавством відповідальності 
осіб, що їх учинили, відшкодування завданої 
кримінальними правопорушеннями шкоди, 
відновлення порушених прав та інтересів гро-
мадян і юридичних осіб [12].

основними принципами взаємодії є:
– відповідальність слідчого за швидке, 

повне та неупереджене розслідування кримі-
нальних правопорушень, його самостійність 
у процесуальній діяльності, втручання в яку 
осіб, що не мають на те законних повноважень, 
забороняється;

– активне використання методик, наукових 
і технічних досягнень у попередженні, вияв-
ленні та розслідуванні кримінальних правопо-
рушень;

– оптимальне використання наявних мож-
ливостей слідчих і оперативних підрозділів 
у попередженні, виявленні та розслідуванні 
кримінальних правопорушень;

– дотримання загальних засад кримінально-
го провадження;

– забезпечення нерозголошення даних досу-
дового розслідування [12].



130

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 3. 2022
 

традиційно виділяють дві форми взаємодії 
слідчого з оперативними підрозділами: 

Перша форма взаємодії – процесуальна 
(нормативно-правова) – спрямована на реаліза-
цію процесуальних правовідносин, що виника-
ють, розвиваються та припиняються між слід-
чим і працівниками оперативного підрозділу 
щодо реалізації ними своїх повноважень. 

Друга форма взаємодії – не процесуальна, 
яка має доволі різноманітні види, що, як пра-
вило, передбачено та визначається внутріш-
ньовідомчими нормативно-правовими актами 
і є частково формами адміністративного управ-
ління та не регламентуються кримінальним 
процесуальним кодексом україни.

слід зауважити, що взаємодія слідчого 
з оперативними підрозділами під час прове-
дення слідчих (розшукових) дій має здійснюва-

тися за такими напрямами: організаційним (на 
початковому етапі вчиненого правопорушен-
ня, злагодженість дій при огляді місць події); 
процесуальним (будується на дотриманні чин-
ного законодавства при виконанні доручень 
слідчого та допитах учасників безпосередньо 
оперативними працівниками); результативним 
(досягнення максимального результату під час 
проведення всіх слідчих дій та оперативно-роз-
шукових заходів для розкриття, розслідування 
кримінальних правопорушень та доказуван-
ня вини зловмисника). Якщо існують вказані 
основні складові взаємодії слідчих та опера-
тивних працівників, то будь-який прояв зло-
чинних посягань на права і свободи громадян 
буде вчасно ліквідовано, що сприятиме гаран-
туванню безпеки людини та підвищенню дові-
ри до органів, які стоять на варті правопорядку.
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