
АРКУША JI. 1. 

Напіопа.-тьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія>>, 

професор кафс;:хри криміна.-тістики. доктор юриди•пшх наук, професор 

ФАКТОРИ, ЯКІ ВШІИВАЮТЬ НА ВИЯВЛЕННЯ 
ОЗНАК ЛЕГАЛІЗАЦІ[ (ВИМИВАННЯ) ДОХОДІВ, 

ОДКРЖЛІІИХ ЗJІОЧИІІІІИМ ІІІJІЯХОМ 

На ефектиnність Ішяn.1еппя ознак .1ега.1ізації (nід:мишшпя) ,::юхо.аіn, 

одержаних J.lОЧИІІІІІНІ Ш.lЯХО:\1, ПеШІИ:М ЧИІЮ~f ПП.lИШlС ЛfіСТ ЧІПІІІОГО 

крюліпа.1ьпо-процесуальпого та оператишю-розшукоnого закопо.ааn
<:тІш, }ІКС рсІ-:.:ШМСН'І'УЕ ,Т(і}І;ІhНі<:Тh II(OjlO 36ору ІІСрНИННИХ \Іатсріа;ІіН, 

33HCjlCHH}I ОІІСраТИННО-рО:1ІІІУКОІЮЇ <:ІІр<lНИ та ІІОЧ3ТІ<У І<рИ\Ііна;ІhНОІ'О 

провадження, застосування окре:\1их оперативно-розшукових захоців і 

сліцчих (розшуков:их) .аій. 

На фор:\'гування такт:ики в:ияв.1ення легалізації (БЇLІ:\1ИВання) цохо

ціn, оцержаних злочишпн1 ш.lЯХО:\1, nплиnають паступні фактори: 

-тип учипеного пре.Jикапюго злочИІІJ~ що пepe.Jynan .1еrа.1ізаuії 
(НЇ,Т(\ІІИІШННЮ) J(OXO.iLЇH, 3а;ІСЖНО НЇ,Т( ИКОІ'О НИ3Н3ЧаІ0Тh<:}І І Іріоритет ні на-

11р}ІМЮ1ІІОІІІУКУ; 

-використана правопорушниками ~.юце.1ь з.1очинної ціюІьності 

(трифазова, чотирифазова та ін.); 

- рс3у.ІhТаП1 tШКОрИСТаННИ 11р11 \ЮіlС.ІЮНаННі \tІСХаНЇ3\1У :1.10'1ИННОЇ 
.Jія.1ьпості мето.Jу експертних оuінок, який дас :\Ю:Ж..lиnість перехо
_;:гу ni.J якісних е.-:Jе:ментіn крІн1іна.1істичпої характеристиюІ ."lеrа."lізапії 
(ві;( \1l11Шlll!И) ;toXO.iLЇB, O.iLCpЖaJ ІИХ ·сюЧИІІІ ІИМ lll~I}]X0\1, J(O КЇ.:JJ,КЇСІІИХ 
показників; 

-характер nзас.\юзn'яJку .иіж е.1е:мента:\ш .иеханіз:му лera.riiJauiї (nі.J

минанн}І) ;(охо;tін, ()і(Сржаних :1.-ІОЧИННИ\11 ІІІ;Іихом; 

- фор\1)'Н3НН}І ПНІОНИХ НСр<:іі1, нсоGхі;LНИХ )l.-1}1 ІІСрснірКИ ЇХНhО

ГО оптима.1ьного вибору . .Цля uього потрібні спеuіа.1ьні ін.Jикатори -
ознаки _;:ІJІЯ всіх сфер о.Jержання з.1очинних дохо.Jів (торгове.lьно-про

мислоnої. фіпансоnо-кредитпої, зага.lьІю кри:иіпальпої та іп.); 

-існуючі сучасні :\tетодики nияn.1еппя, які с n розпорядженні пра
nоохоропних органів. 

Го.-ІОННИ\1И КОМІІОНСНТ3МИ у структурі Т<lКП1КИ НИ}ІН.-ІСНН}І 333Н3ЧС

НОІ'О 3.-ючи ну~:-: [І, с. 50 j: І) у<:таношІснюІ <:І<JІ<liLY 3;ючи ну (:шнсрІІІ уєтhоІ 
відтворення:\t картини злочину); 2) збирання і використання доказів 

(завершується вияв.1енням всього злочинного фотнtування чи однієї 

особи з його ск.тш.ау). 

Дія.lьІІість оператишшх пі.аро3.аіліn 3 nияn.lеІпІя .1еrа.1ізаuії (nі.а

миnаппя) .Joxo.ain, одержаних злочишш:\t ш.lЯХО:\1, пошпша :\tістити n 
<:oGi юає\ю3а~Ісжні між <:оGою <:и<:тсми: І) оG1рунтонану <:и<:ТС\ІУ о3нак, 

}ІКЇ HK<l3YIOTh на Н3}1ННЇ<:Тh J(<lHOI"O НІЩУ 3;10чину; 2) <:И<:ТС\ІУ І"~Іа<:НИХ 1 
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НСІ'..:І3СНИХ с;ІііlЧИХ (р(НІІІУКОНИХ) ;~і~-1, 1110 /((ННО;ІИЮТh НИИНИТИ KpИV1i
HaJihHi ІІJJ3НОІІ0руІІІСНН~І Н J~ані~і сфері. 

ВшІН.ІІснни ;Іспиі:шції (ніюv1инанн~1) ,т~охо;rін, олержаних j.ІОЧІ1ННІ1М 

шляхом, озна~шє: установити, зафіксувати, визначити факт та обстави

ни вчинення ;:rаного виду злочину, а саме: 1) обсташтни накопичення 
J.1очишшх ;:rоходів (час, місце. спосіб та інші обепшипи вчипеппя зло

чину); 2) джерело їхнього пезакошюго похо;:rжешrя і маскушшпя, пере
міщепня та використаrшя в .1ега.1ьпій економіці; 3) місuе приховувашrя 
та 3GсріІ·анни; 4) ншІН.ІІснн~І та нстаношІснн~І ociG ~Ікі є ор1·ані3аторам11, 

а також ін ІІІ ИХ ociG ~Ікі Gрш1и участh aGo можутh Gути 11ричстні у ІІі;rІ·о
товuі або у вчиненні даного виду з.1оч:ину; 5) характер і розмір шкоди 

заподіяної злочином. 
Для Jдійснеппя зазначених вище ціТІей необхідно провести комп

лекс оперативно-роJшукових і контро.1ьrю-перевірочних захо;:rів (доку

мепта.lьrrа ревізія, документальна перевірка, зустрічна перевірка) щодо 

орІ·ані:шІІ,іЇ (Мсржанни 11срнинної інфорІ\ШІІ,ії 11ро о:таки. ~Ікі сні,Іtчатh 

IIIJO І\1ШІСІИНС НЧИНСНН~І .ІСІ'ШІі3аІtіЇ (Ні}tМИН3НН}1) )lОХ(ЩіН. (ЩСрЖаНИХ 

З.lОЧИННІІМ ШЛЯХОМ [2, С. 142]. 
Крім того необхідно з;:rійснення економічного аналізу ;:rіяльності 

пі;:rщшємства (установи, організації), який вк.rrючає вивчення таких 

питань: 

1) апа.1із руху грошових коштів па розрахунковому рахунку. 
Наі1Gі.ІІІ,ІІІ вахомою о:ншкою мож.Іивої ІІс:>акоІІІЮЇ ;tІШІІ,Іюсл суG'скта 

І'ОСІІО}tЩJЮВаІІІІ}І с: 

• ОІІСраІ~іЇ 110 3арахунаННЮ llJOIIICЙ на KЩJCCIIOH,!~CHTChKi рахунки 

Gанкін-нсрс:1и,т~снтін. Вювану інформацію можна отриVІати у коVІСJJІІій

ному Gанку, 11~0 ні;~крин рахунок суG'єкту госІІОіtарюнанюІ, aGo н ро3-

рахунковій палаті НБУ. 

• значний обіг грошових коштів по розрахунковому рахунку з :мо
менту його відкриття у банку. 

• регулярне зняття готівкових коштів J розрахункових рахунків уве
ликих роJмірах. 

2) 3НірсНН}І рскні3итін СГ!l, (суG't:кта І'ОСІІОJ(арсhкої ;tіШІhнос

ті), у тому чис.11і Є1lРПОУ, 3 Gа:юю ;шних 11латникін ІІОJ(аткін у !l,ФС 
(.Цержавній фіска.1ьній службі). 

Також з'ясовується, ~ш не надавалися ;:ro ДФС ві;:rомості про ві;:rсут
пість бу;:rь-якої діяльності за вказаний звітпий періо;:r і т. іп. (за паяшюс

ті ;:rаних про рух значних грошових коштів по ро3рахупкових рахунках). 

Ві;:rсутпість таких відомостей в ДФС або їх суперечливий характер по

требу~:-: GiJІ І-> ІІІ ІІОІ'.ІІ иG.11С ної 11срснірки фінансоно-І·осІю;шрсhкої .ІtіюІ n
ності І(І->01\) CГ.Jl. 

З) аналіз: 

• назви СГП (як правило, «фіктивні фірмю> мають назву, співзвуч
ну з назвами державних структур або назва суб'єкта господарювання 
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нкюуt-: на конкретниі1 нrщ ;(і~І-·Іьності- :юнніІІІньоеконо\1ічна, нироG

нича, науконо-;юсJІі;tна тоІІ(о); 

• ІЮJ(атконої а;tреси С Г/1: риіL «коннертаІ (і tін их фір\1>> нка3ують OiLHY 
і ту ж саму адресу .;:ІJІЯ різних суб'єктів госпо.J:арювання (а.J:реси :\tасової 

реєстраuії СГJ); не існуючу a.J:pecy, або ж адресу за якою реа .. 1ьно СГП 
пе зпахо..:::rиться; 

• паяшюсті виробничих потужностей, ск.1а,:::rських приміщень. авто
трапспорту (аnтоспеuтехпіки), а також іншого рухомого та перухо:\юго 
маі1 на ИКе () \101'_110 СНіJ·LЧИП1 І ІрО те, 1110 суf>\-:кт І'ОСІІОJ(Щ1ЮНаНЮІ Н реаJІЬ
НОСТі :ціі1снює фінансоно-пкІщ;шрську ;(іи;Іьність, а не ті .. І ьки на ІІаІІері; 

• .аія.т1ьності СГД яка ві,:::rображена в бухга.:перській та по,:::rатковій 

звітності, ві.апові,:::rно ,:::ro виду фінансово-господарської дія...1ьності, пе
редбаченої в установчих ,:::rоку:v~ентах суб'єкта господарювання згі,:::rно з 

KBE.J (ІоІасифікаторо:\t nидіn екоІЮ:\tічпої .аіяльпості); 
• кL1ькості осіб які пра шо ють па підприоtстnі (устапоnі, оргапіза

ІІ.ії), ро3\іІіру сукуІІНОІ'О .iiOXOJ\Y СГЛ та нарахонаних (сІІ;шчених) ІЮJ(ат
кін. 36орін та ін111 их ІІ;штсжін; 

4) перевірка наявності характерних ознак, які сві,:::rчать про проти
правну фінансову .аіюІьність <<конвертаuійн:их uентрів>> та/або «фіктив

них фір:\-1>>: 

• причетності поса.аоnих осіб (службових осіб) та заспошшкіn ,:::ro 
3.аійспеппя фіпапсоnо-госпо,:::rарської дія.lьІюсті суб'скта госпо.аарю

ШІІІІІ~І (так ·шана ресстрані~І СГ;l на ІІііtстшнІих осіб): 

• ІІОІЮСТІ\ЩlеІІИХ су()\;ктЇІІ ЮСІІОіШрІОІШІІІІИ J ВеJІИЮ1\Н1 ІІОЮІlІІИКа

МИ фЇІІаІІСОІЮ-П1СІІОіШрсІ,КОЇ іLЇS.ІJІІ,ІІОСТі :Ш І<ОрОТІ<Иt1 ІІСрі(Н часу 1 МО
менту реt-:страІІії; 

• нетриншюІ'О існунаНН}І СГ,,l :1 не;н1КИ\ІИ Іюкюника\Н1 фінансоно

господарської J:іяльності; 
• реєстрація значної кL1ькості суб'єктів госпо.J:арювання з ве .. lи

юнш показпика:\tИ фіпапсоnо-господарської ..:::rіяльпості па одпу особу 
(фізичну чи юридичну), а також перебувапня па керішшх посадах (.аи

ректора/бухг<Llтера) таких СГ.Ц о.апісї й тісї ж особи; 
• НаJ(ХОіLЖеННИ ЧИ НИТрачаНН~І І'рОІІІОНИХ І<ОІІІТІН у НеJІИЮ1Х р03\11Ірах 

(~ІІ< 11рани .. ю ні;( 3Нач ної кі;Іькості ІІі;шриt-:\іІстн, уста нон, ор1·ані:ш1 (iti) ІІі;( 

виг.1я..:::rом <ЮП .. lатю> різноманітних товарів, пос.1ут тошо. 
• використання кореспон.J:ентських рахунків ..:::r..1я взаоюрозрахун

ків з іноземними ко:\tерційними структурами (як прашпо пі..:::r виг.1я..:::rом 

оплати nикопапих робіт та пос.1уг, nелІких партій палишю-:\tаспшьІшх 

мaтepi<Llin, техніки то шо). 
Анш1і3уючи ІІ.і та інІІІі ні.ію\юсті 11ро СГЛ \южна і3 :1начною \Іірою 

нірш·і;tності 3ро6ип1 ниснонок 11ро те, чи є нін <<фікп1ННИ\іІ», чи «рса~Іь

НИМ>> (таки:v~ яке .аійсно здійснює фінансово-госпо,:::rарську .аія.1ьність, 

має ві.апові,:::rну кі.т1ькість найманих працівників, ві,:::rповідні виробничі 

потужності, сп.1ачує податки і т. ін.). 
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ПОДОБНИЙ О. О. 

І Iш(ilJH<LІ hНИЙ університет <<0 1 ~есhка юри1 ~ична ака1 ~е,1ЇЯ», 
професор кафс.Цри криміналістики, .J;октор юри,;::~:и•rnих наук, професор 

СИСТЕМІІО-СТРУКТУРІІИЙ ІІІДХЩ ДО ВИЗІІЛЧЕІІІІЯ 
СУТНОСТІ КРИМІНАЛЬНО І РОЗВІдКИ ТА П МІСЦЯ 
В П:ОРІЇ ОІІЕРЛТИВІІО-РОЗІІІУКОВОЇ ДІЯJІЬІІОСТІ 

Найбільш важлrве :\оІісце сере.іІ суб'єктивних антиrqлтміногенних 

факторів займають так звапі фактори організаційпо-правового характеру, 

шо сприяють ефективпому й uіТІеспря:мовапому впливу па 1.1очишІість з 

боку спеціально створених соціа.1ЬІІИХ іпститутів r 1, с. ЗО]. Саме систем
Ію-структурІІИЙ ІІі)~хі;L використовусл,си ;t.ш 311<-LІі:>у сукуІІІЮЇ JLіШІІ,Іюсті 

11равоохорш JJJИX орп-ІJ І ів )[сржави. що BCJLY'J'J, GopoтJ,Gy :>і -3JЮЧИJ JJ Jістю. 
Питанни структурно-фунКІtіона;ІhНОІ'О :ш6с:11Ісчснни ОІІсратинно

р(ВІІІуконої iliiOІhHOCTi Н науІ[і СТаЛИ ІІЛаНОНО /[ОС;ІііlЖуНаТИСИ 1Іри6;ІИ3-

НО наприкінці шістдесятих - на початку семидесятих років минулого 

сторіччя. Враховуючи концептуальні розробки про6.1е:м управління 

А. І. А1ексєєва, В. [ Боброва, Б. С. Богданова, П. В. Гребельського, 

О. [ Лскаря, В. А. Лукашова. С. С. Овчинського, Г. К. Сипілоnа. були 

сфор11у.1ьовапі осrюnи управління й організації у сфері ОР..Ц, а зго.іІОМ 
}LCTaJIBOHaHl 33 lНІІІИМИ НаІІр~ІМаVІИ $.ІК Н ЛОКТОТJСhКИХ, так 1 канющат
СhКИХ ;rиссртаІtі~Іх (В. М. Атмажитон, І. І. БассІІhкиі-·і, М. П. В(щnко, 

І. О. КліVІон, Б. П. СмаІ·оринсhкий, А. Б. Утєнсnкиtі). 

Проблеми оптима.1ьної оргструктурної побудов:и оператив

них підроз.іІілів знаходяться в по.1і зору вчених сього.іІення, зокрема 

О. М. Бандурки, В. Л. Грохольського, О. О. Дульського, С. В. Псткоnа, 
В. М. Плішківа та іп. [2-4]. Во.іІночас, необхідно наголосити па ro:\oly, 
11[0 науконе р(НрО6JІСННИ ОрІ'<-ІНі~ШІLіЙНИХ ріІІІСНh 3 у;LОСКОНШІСНЮІ СІ1С
ТСМ~І ОІІСраТИННИХ lll}LpO::!}[lJilH}[OC133.,1ИIIIaJOThOI НаЖ.,ІИНИ\Н1 науКОНИМІ1 

ІІрО6JІСVІаМ~І. 

Одною із таких проблем, зокрема, вба~шється визначення сутнос

ті кримінальної розвідки та її місця в теорії оперативно-розшукової 
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