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результаті розголошення комерційної таємниці; 15) встановлення умов утримання 
приміщень, в яких проводиться робота та зберігаються в неробочий час документи, які 
містять відомості, що становлять комерційну таємницю; перевірка благонадійності ділових 
партнерів суб’єкта господарювання; 16) встановлення наявності результатів перевірки осіб, 
що приймалися на роботу; 17) ознайомлення з матеріалами службових розслідувань;  
18) витребування, вивчення, попереднє дослідження та порівняльний аналіз документів, що 
містять відомості, що становлять комерційну таємницю; 19) допити заявників, осіб, які 
здійснювали перевірку підприємства, посадових осіб підприємства, осіб, підозрюваних у 
вчиненні злочину, та інших осіб. 

Успіх досудового розслідування кримінальних проваджень розпочатих за фактами 
незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять 
комерційну таємницю або банківську таємницю, а також розголошення комерційної або 
банківської таємниці визначається його правильним плануванням та організацією. У теорії 
криміналістики під плануванням розслідування розуміється визначення шляхів 
розслідування злочинів, окреслення обставин, що підлягають з’ясуванню, а також 
встановлення найбільш доцільної системи слідчих (розшукових) дій і строків їх проведення.  
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Відповідно до ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням 
фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а 
також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження 
таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, 
місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, 
володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину. 

Легалізація (відмивання) доходу (злочинного) – надання в любих формах, доходам 
отриманих в результаті злочинної діяльності, вигляду законного походження і тим самим 
укриття їх злочинного походження [2, c. 72–73]. 

© Полуніна Л. В., Моїсеєнко К. Д., 2018 



Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики. Харків, 2018 

 156 

У міжнародній практиці вперше поняття легалізації (відмивання) доходів від злочинної 
діяльності було визначено у Конвенції ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу 
наркотичних засобів і психотропних речовин», прийнятій Конференцією на її 6-му 
пленарному засіданні від 19 грудня 1988 р. 

Дослідження характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, здійснювали вчені та практики: О. М. Бандурка, П. П. Андрушко, С. Н. Баліна, 
Г. М. Бірюков, В. М. Бутузов, В. П. Головіна, О. Ф. Долженков, М. В. Джига, Л. М. Доля, О. О. Дудоров, 
В. А. Журавель, О. Ф. Каївець, Я. Ю. Кондратьєв, Р. О. Коніжай, О. Є. Користін, М. В. Корнієнко, 
В. С. Мицишин, Н. М. Мироненко, С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук, М. А. Погорецький, 
В. М. Попович, Г. М. Потинка, О. Б. Сахарова, А. Г. Семчук, М. С. Хруппа, В. І. Шакун, 
В. Ю. Шепитько, І. В. Цюприк, А. І. Ярмоленко та інші. 

Відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України, до обставин, які 
підлягають доказуванню у кримінальному провадженні при розслідуванні фактів легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відносяться: 1) факт легалізації, тобто 
вчинення хоча б однієї з дій, передбачених диспозицією ст. 209 Кримінального кодексу 
України; 2) предмет легалізації (грошові кошти, нерухоме майно, цінні папери, майнові 
права, інше майно); 3) джерело походження коштів, або іншого майна, що легалізується 
(характер кримінального правопорушення, в результаті вчинення якого одержані злочинні 
доходи, що легалізуються); 4) спосіб вчинення і приховування легалізації (укладення 
фіктивних договорів дарування, гра на фінансових біржах, перерахування грошей 
невеликими сумами до різних банків, у тому числі – за кордон та інше); 5) обстановка, час, 
місце здійснення легалізації (час здійснення кожної фінансової операції чи укладання 
договорів з легалізації злочинних доходів, час виникнення майнових прав на рухоме у 
нерухоме майно, що виступало предметом легалізації, місце знаходження суб’єкта 
підприємницької діяльності, що залучався до легалізації); 6) суб’єкт легалізації (вік, стать, 
рівень освіти осіб, що безпосередньо здійснювали легалізацію; коло осіб, які залучалися для 
здійснення легалізації, роль кожного із суб’єктів, мотив їх поведінки; відомості про власника 
майна чи коштів, що легалізуються, характер його стосунків з безпосереднім легалізатором; 
наявність у діях суб’єкта специфічної мети – надання коштам або майну, одержаних 
злочинним шляхом, правомірного вигляду (легального походження); дієздатність особи, 
якою укладено договір або здійснено фінансові операції з грошовими коштами, що мають 
злочинне джерело походження; обставини, що впливають на ступінь відповідальності 
кожного із співучасників злочину). Загалом серед осіб, які вчиняють зазначені злочини, 
можна виділити 4 великі групи: а) лідери кримінальних формувань, діяльність яких, 
переважно, розповсюджена у економічній сфері; б) корумповані працівники банківських та 
фінансових установ, правоохоронних органів та органів влади; в) керівники іноземних 
банків і фінансових установ, особливо в офшорних зонах, які забезпечують відмивання 
грошей; г) посередники – юридичні та фізичні особи, які надають професійні послуги з 
відмивання грошей [3, с. 453] 7) наслідки легалізації (розмір легалізованих коштів чи 
вартість легалізованого майна; сфера використання легалізованих коштів чи іншого майна; 
місце знаходження легалізованих коштів або майна); 8) обставини, що є підставою для 
звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 9) обставини, що пом’якшують 
або обтяжують відповідальність; 10) причини та умови, що сприяли вчиненню легалізації. 

У процесі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, залишаються численні 
сліди злочинної діяльності в різних банківських, фінансових, бухгалтерських, касових, 
митних, товарних та інших документах, а також «неофіційних» документах, чорнових 
записах. Багато інформації залишається в пам’яті осіб, які брали участь легалізації доходів, 
отриманих злочинним шляхом.  

Аналізуючи вище сказане можна стверджувати, що всі ці явища відбуваються не по 
стихійному сценарію. Фіктивні фірми створюються групами осіб, які мають досвід у цій 
діяльності й тісно пов'язані з фінансовими установами. Кожен раз коли правоохоронні 
органи викривають одну схему, то на заміну, суб’єкти господарської діяльності створюють 
інші, які потрібно розкрити, дослідити всі обставини, а головне доказати їх, враховуючі всі 
факти здобуті в ході досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом. 
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ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОКРЕМОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  

З ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Реформування кримінального процесу України та формування сучасної європейської 
моделі судочинства вимагає переосмислення теоретичних положень і практичних 
рекомендацій щодо наукового забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції. 
Одним із напрямів наукових пошуків у цій сфері є розроблення та вдосконалення положень 
криміналістичної науки з виявлення, розслідування та попередження різних видів і груп 
злочинів. 

У цьому зв’язку слід підкреслити, що в останні роки в Україні значно загострилась 
проблема тероризму. Це явище, на жаль, тривалий час знаходиться у числі найбільш 
шкідливих і небезпечних проявів злочинної діяльності в усьому світі. В нашій державі воно 
набуває все більшого поширення у зв’язку із бойовими діями, викликаними збройною 
агресією сусідньої країні та окупацією Автономної Республіки Крим і частини території 
Донецької та Луганської областей.  

За даними офіційної статистики кількість злочинів, пов’язаних із терористичною 
діяльністю, в останні роки має тенденцію до зростання. Так, наприклад, у 2015 році було 
зареєстровано 1295 злочинів, передбачених ст. 258 КК України, у 2016 – 1865, у 2017 – 1358. 

За ст. 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5 КК України кримінальних проваджень 
реєструється значно менше, проте ці посягання характеризуються підвищеною суспільною 
небезпекою. Крім того, слід пам’ятати, що терористичні злочини пов’язані з багатьма 
іншими тяжкими та особливо тяжкими кримінально караними діяннями й заподіюють 
надзвичайно важкі наслідки передусім для життя та здоров’я людей і державної безпеки. 

Аналіз статистичної інформації дає підстави для ствердження про те, що ефективність 
протидії злочинам, пов’язаним із терористичної діяльністю, з боку органів досудового 
розслідування є вкрай недостатньою. Так, наприклад, у 2016 році із 1865 зареєстрованих 
кримінальних проваджень за ст. 258 КК України про підозру повідомлено 25 особам, а до 
суду з обвинувальним актом спрямовано лише 20 проваджень. У 2017 році з 1385 
зареєстрованих проваджень повідомлено про підозру 23 особам, а до суду з обвинувальним 
актом спрямовано лише 15 проваджень. Тобто до відповідальності притягається незначна 
кількість осібпорівняно із виявленими кримінальними правопорушеннями. 
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