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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

Анотація. Досліджено трактування спеціальних знань, що використовуються при розслідуванні злочи-
нів у податковій сфері. Розглянуто процесуальні та непроцесуальні форми використання спеціальних 
знань. Досліджено основні напрями використання спеціальних знань під час розслідування правопо-
рушень у податковій сфері, а саме: слідчі (розшукові) дії, залучення спеціаліста, проведення експертиз. 
Автори статті відзначають, що в розслідуванні правопорушень у податковій сфері важливу роль відігра-
ють консультації довідкового характеру. У статті розглянуто пізнавальну функцію судової експертизи в 
розслідуванні, розуміння судово-економічної експертизи, її видів, необхідність у виділенні податкової екс-
пертизи. Узагальнено значення використання спеціальних знань у розслідуванні податкових злочинів, 
що обумовлене складністю та специфікою процесу доказування обставин у кримінальній справі. 
Ключові слова: спеціальні знання, форми використання спеціальних знань, експерт, процесуальні та 
непроцесуальні форми, консультації.
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USE OF SPECIAL KNOWLEDGE DURING THE INVESTIGATION OF TAX CRIMES
Summary. Current theoretical and practical problems of using special knowledge in the investigation of 
crimes in the field of tax relations are considered. Types, forms and subjects of use of special knowledge on this 
category of crimes are investigated. Based on the generalization of practice, special knowledge and subjects 
of their use at all stages of investigation of tax crimes are identified, methodological recommendations for 
investigative actions with the participation of specialists are analyzed, the main directions of improving the 
legislation governing the use of special knowledge in criminal proceedings are outlined. The interpretation of 
special knowledge used in the investigation of crimes in the tax sphere is studied. The article examines the 
scientific approaches to the definition of special knowledge and the specifics of their use at the initial stage of 
the investigation of tax evasion, fees (mandatory payments). Procedural and non-procedural forms of using 
special knowledge are considered. The main areas of use of special knowledge in the investigation of offenses in 
the tax sphere, namely: investigative (search) actions, involvement of a specialist, examinations. The authors 
of the article note that reference consultations play an important role in the investigation of tax offenses. The 
article considers the cognitive function of forensic examination in the investigation, understanding of forensic 
economic examination, its types, the need for tax examination. The tasks and subject of forensic economic ex-
aminations are also considered, their possibilities in practice on detection and investigation of organized crimi-
nal activity in the field of taxation are covered. The importance of using special knowledge in the investigation 
of tax crimes is generalized, which is due to the complexity and specificity of the process of proving the cir-
cumstances in a criminal case. The problematic issues related to the participation of a specialist in conducting 
certain investigative (search) actions during the investigation of crimes of this category are outlined, as well 
as the features of his actions during a search, investigative experiment, investigative inspection are revealed.
Keywords: special knowledge, forms of use of special knowledge, expert, procedural and non-procedural forms, 
consultations.

Постановка проблеми. При розсліду-
ванні правопорушень у податковій сфері 

іноді складно розібратися в тонкощах та особли-
востях бухгалтерського обліку, фінансово-госпо-
дарських питаннях, аудиту, а тому для забез-
печення швидкого, повного та неупередженого 
розслідування виникає необхідність застосуван-
ня спеціальних знань. Метою їх застосування 
є безпосереднє виявлення, фіксація, попереднє 
вивчення, оцінка і використання доказів, вирі-
шення питання про їх наявність і допустимість, 
правильна кваліфікація вчиненого, визначення 
предмета і меж доказування, якісне проведення 
процесуальних дій, організація взаємодії зі зна-
ючими особами-фахівцями, експертами, у проце-
сі розкриття і розслідування злочинів.

Залучення спеціальних знань у розсліду-
вання правопорушення дає можливість швидко 
і безпосередньо виявити, зафіксувати, вивчити, 
оцінити і використати докази. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання використання спеціальних знань 
у криміналістиці вивчали та створили ряд праць 
на цю тематику такі вчені, як: В.Г. Гончарен-
ко, А.В. Іщенко, Г.М. Нагорний, Р.С. Белкін, 
В.К. Лисиченко, М.В. Костицький, Л.Г. Шапіро, 
С.Ф. Бичков, Г.Г. Зуйков та багато інших. Вико-
ристання спеціальних знань у розслідуваннях 
злочинів у податковій сфері присвятили свої 
праці Н.В. Матушкіна, І.В. Пальцева, І.І. Куче-
ров, Н.Г. Ципарков.

Мета виконання статті полягає у дослідженні 
змісту спеціальних знань, форм і напрямів ви-
користання даних знань під час розслідування 
злочинів щодо ухилення від сплати податків.

Виклад основного матеріалу. Історичний 
досвід показує, що формування ринкової еконо-
міки в сучасній Україні є досить важким, спір-
ним та складним процесом. З самого початку 
існування вільного ринку держава зіткнулась 



«Young Scientist» • № 12 (88) • December, 2020

Ю
РИ

Д
И

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

207
з проблемою ухилення платників податків від 
оподаткування. Власники бізнесу під значним 
тиском податкових зобов'язань вдаються до різ-
номанітних схем для ухилення від сплати подат-
ків. Дані дії платників податків призводять до 
негативних наслідків в економіці країни: пору-
шення правил чесної конкуренції, росту корупції, 
зменшення надходжень до державного бюджету, 
відтоку капіталів за кордон. По різним оцінкам 
фахівців, в результаті ухилення від оплати по-
адктів держава щорічно недоотримує порядком 
від 25 до 35 % належних до оплати обов'язкових 
платежів.

У зв'язку з цим перед правоохороними органа-
ми ставляться умови щодо дієвої боротьби з пра-
вопорушеннями у сфері податкових відносин.

Слідчий відповідальний за розслідування 
правопорушень у сфері податкових відносин не 
завжди в повному обсязі може розібратись у всіх 
особливостях документації з бухгалтерського об-
ліку, аудиту, фінансово-господарських договорах 
і т.д. Саме тому для всебічного і неупередженого 
розслідування злочину застосовуються спеціаль-
ні знання, а також фахівці, що ними володіть.

Існує доволі багато тлумачень поняття «спе-
ціальні знання», все це через те що існують різ-
номанітні підходи до вивчення його змісту. Спе-
ціальні знання, визначає З.М. Соколовський, як 
комплекс даних вузького профілю, котрі отрима-
ні за рахунок спеціальної професійної підготов-
ки, і надають можливість розв'язати спірні пи-
тання носію інформації [1, с. 8]. 

Г.М. Нагорний вважає спеціальними знання-
ми ті, котрі не мають приналежності до загаль-
новідомих і доступних кожному, та відносяться 
до професійних наукових, інженерних, техніч-
них, виробничих знань [1, с. 15].

Щодо визначення поняття «спеціальні зна-
ння», яке ближче до кримінального процесу, то 
його надав І. Постика. У своїй праці спеціальні 
знання він визначає як сукупність знань у пев-
ній сфері, що застосовуються при необхідності 
доказування, котре здійснюється відповідно до 
законних вимог [5, с. 27].

Проаналізувавши тлумачення різних науков-
ців, було сформовано наше визначення спеціаль-
них знань. Це сукупні знання у сфері науки чи 
техніки, що дають можливість спеціалісту засто-
совувати їх для забезпечення швидкого, повного 
і неупередженого розслідування злочину. 

Під час кримінально-процесуальної діяль-
ності спеціальні знання можуть бути застосовані 
у певних формах. Чіткого розмежування форм 
застосування спеціальних знань немає, вчені 
по різному різнять та виділяють їх. Наприклад, 
М.І. Скригонюк розмежовує спеціальні знання, 
що застосуються у кримінально- процесуальній 
діяльності на дві форми. Залучення уповноваже-
ним слідчим спеціальних знань спеціаліста під 
час проведення слідчих дій при пошуку та фік-
сації доказів – є першою формою застосування 
даних знань. Друга форма реалізується під час 
того, як слідчий призначає проведення експер-
тизи для розслідування кримінального прова-
дження [8, с. 219].

Є.П. Іщенко і А.О. Топорков виділяють проце-
суальну та не процесуальну форми застосування 
спеціальних знань у кримінально-процесуаль-

ній діяльності. Процесуальна форма передбачає 
приєднання спеціаліста до розгляду злочину за 
вимогою закону. Тобто тоді коли потрібно вчасно 
виявити, вилучити і дослідити доказову базу. Не 
процесуальна форма залучення фахівців до роз-
слідування прямо не передбачена в норматив-
но-правових актах. Але це важлива діяльність, 
котра полягає у консультаціях спеціаліста, спе-
ціальних перевірочних обстеженнях посадовими 
особами, документальних ревізіях і т.д. [3].

Більш ближчою до нашої теми дослідження 
є думка О.А. Марущака, щодо форм використан-
ня спеціальних знань. Він наголошує на тому, 
що специфіка злочинів у податковій сфері ви-
окремлює ряд безпосередніх форм використання 
спеціальних знань. А саме до них відносяться 
безпосереднє провадження слідчим слідчих (роз-
шукових) дій, залучення спеціаліста та прове-
дення експертиз.

Слідчий є відповідальною особою за розсліду-
вання злочину. В силу цього крім основоположних 
знань він має володіти й спеціальними знаннями 
у галузях криміналістики, судової медицини, пси-
хології. Та для розслідування злочинів у подат-
ковій сфері їх не достатньо, адже потрібно мати 
грунтовні знання у сфері фінансів, обліку бухгал-
терської документації. Саме в цих випадках за-
стосовується такий напрям використання спеці-
альних знань як залучення спеціаліста.

У кримінальному провадженні особа, котра 
має спеціальні знання та уміння в роботі з тех-
нічними або ж іншими засобами є спеціалістом. 
Він може надати консультацію у ході досудового 
розслідування та надати свідчення під час судо-
вого розгляду справи з тих питань, котрі вимага-
ють мати відповідні спеціальні знання та нави-
чки у певній сфері (ч. 1 ст. 71КПК). 

Найпоширенішою практикою залучення спе-
ціаліста до розслідування кримінального про-
вадження вважається його діяльність з надання 
консультацій. В свою чергу це порада надана 
фахівцем визначеної сфери, що науково обгрун-
тована. Оперативні співробітники звертаються 
до фахівця-криміналіста за консультацією щодо 
використання окремих науково-технічних засо-
бів та способів задля встановлення істини в об-
ставинах справи [4, с. 172].

Під час розслідування правопорушень у сфе-
рі податкових відносин слідчий залучає фахівців 
з абсолютно різних галузей діяльності. Це можуть 
бути як податковий інспектор, так і аудитор, ре-
візор, спеціаліст з оподаткування або ж фахівець 
з бухгалтерського обліку тощо. Звичайно ж, ви-
никають випадки коли слідчий для встановлення 
обставин правопорушення звертається до науков-
ців, що працюють над проблемами податкового, 
фінансового, а також господарського права. 

Прерогатива проведення консультаційної ді-
яльності під час розслідування податкових зло-
чинів визначається можливостю слідчим отри-
мати в короткий термін кваліфікаційну допомогу 
у вирішенні спеціальних запитань. Нормативно-
правового закріплення як доказу по справі кон-
сультації не мають. Однак саме вони надають 
слідчому можливість вірно оцінити отриманні 
докази, вчасно призначити експертизу, вірно 
скласти перелік питань, котрі буде адресовано 
експерту [6, с. 6].
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У першу чергу, слідчим рекомендується залу-
чати спеціаліста до таких слідчих дій, як допит 
та обшук. Під час проведення допиту спеціаліст 
наділяється правом ставити запитання учасни-
кам провадження, відповідно до ч. 4 ст. 71 КПК 
України. І в результаті отримання відповідей до-
сягається найвища ефективність використання 
спеціальних знань.

Важливо залучати спеціалістів до проведення 
таких слідчих дій як обшук та вилучення майна. 
У першу чергу, слідчий матиме змогу прокон-
сультуватись з спеціалістом щодо списку об'єктів 
пошуку і отримає вказівки де їх шукати. Також 
спеціаліст може бути безпосередньо залучений 
до обшуку. І в цьому випадку допоможе слідчому 
в повному обсязі віднайти документи, що цікав-
лять слідство. Та накінець спеціаліст кваліфіко-
вано визначить приналежність всіх виявлених 
документів до визначеного провадження.

Зобов'язанням спеціаліста у слідчому огляді 
є пояснити слідчому значення всіх виявлених 
документів, роз'яснити їх значення для певної 
фінансово-господарської операції, надати квалі-
фіковану допомогу у трактуванні всіх тонкощів 
оформлення документів, виявити можливі фаль-
сифікації, підробки в документах бухгалтерсько-
го обліку.

Проведення експертиз є наступною формою 
залучення спеціальних знань у розслідування 
злочинів у податковій сфері, що було нами роз-
глянуто. Відповідно до статті 1 Закону України 
«Про судову експертизу» «дослідження експер-
том матеріальних об'єктів, явищ та процесів, що 
відображають відомості про обставини справи із 
залученням спеціальних знань є судовою експер-
тизою» [7]. 

Експерт – це уповноважена особа, що володіє 
грунтовними науковими та технічними спеці-
альними знаннями, і відповідно до Закону Укра-
їни «Про судову експертизу» має право проводи-
ти експертизи. Саме експертам у провадженні 
доручається проведення пізнання об'єктів, явищ 
та процесів, що можуть мати інформацію про 
обставини вчиненого кримінального правопо-
рушення. Після дослідження експерт формує 
висновок, відповідно до переліку питань, що ста-
вились слідчим до нього. 

Під час розслідування правопорушень скоє-
них у податковій сфері найчастіше призначають 
судово-економічну експертизу. Судово-еконо-
мічна експертиза досліджує виробничу і фінан-
сово-господарську діяльність підприємств, на 
яких були допущені порушення. Дана експер-
тиза досліджує балансовий взаємозв'язок даних 
обліку з конкретними обставинами порушення 
податкового законодавства і призначається для 
вирішення питань, які стосуються фінансової ді-
яльності підприємств [2, с. 210]. Виходячи зі спів-
відношення права і економіки як форми і змісту, 
судово-економічна експертиза встановлює еконо-
мічні (внутрішні) ознаки події і складу податко-
вого злочину, розмір заподіяної злочином шко-
ди, джерела відшкодування збитку за рахунок 
винних осіб. Висновки даної експертизи ґрунту-
ються на документальних даних, відображених 
в бухгалтерському та податковому обліку.

Досить поширеною та важливою експертизою 
при розслідуванні податкових правопорушень 

є експертиза бухгалтерського і податкового об-
ліку. Перед судово-бухгалтерською експертизою 
ставиться завдання дослідити фінансову та гос-
подарську діяльність підприємства. Експертом 
у такому дослідженні може виступити особа, що 
має спеціальні знання в сфері ведення бухгал-
терського обліку [7, с. 80].

Іноді виникає потреба слідчого в проведенні 
експертизи документів, що відображають фінан-
сово-кредитні операції суб'єкта господарювання. 
Даний вид експертизи досліджує закономірності 
формування і фіксації інформації у банківсько-
му обліку та поданої звітності по господарських 
операціях по справі, що розслідується [8, с. 50].

Скоєння податкових злочинів в основному 
супроводжується веденням «подвійної бухгал-
терії». Тобто підробляються документи бухгал-
терського обліку діяльності суб'єкта господарю-
вання. В силу цього слідчі також призначають 
криміналістичні експертизи. 

Криміналістична експертиза – вид судової 
експертизи, що досліджує сліди-відображення 
людей і речей для вирішення ідентифікаційних 
(якою конкретною особою або конкретним пред-
метом залишено сліди), діагностичних (встанов-
лення природи чи стану об’єктів, якими утворено 
сліди) або ситуаційних (встановлення механізму 
та умов слідоутворення) завдань [2, с. 11]. 

Вже тривалий час ведення бухгалтерського 
обліку суб'єктів господарювання здійснюється за 
допомогою комп'ютерної техніки та різних спеці-
альних програм. Тобто зараз саме ці специфічні 
об'єкти виступають інструментами скоєння по-
даткових правопорушень. 

Саме тому набула популярності експерти-
за комп'ютерної техніки та програмного забез-
печення. Експерт за допомогою цієї експертизи 
досліджує носії інформації, що було створено за 
допомогою комп'ютерних систем і електронних 
засобів. Тобто безпосереднім об'єктом досліджен-
ня є комп'ютерний блок, що містить носій, ко-
трий цікавить слідчого.

Результати проведених експертиз відобража-
ються у висновку експерта. Відповідно до ч. 2 ст. 84  
КПК України, він відноситься до джерел доказів. 

Висновок експерта є детальним відображен-
ням проведених експертом досліджень, містить 
відповіді, що ставились слідчим, котрий призна-
чив проведення експертизи.

Дані, що сприйняв експерт безпосередньо під 
час проведення експертизи та стали йому відо-
мими за рахунок дослідження об'єктів, котрі було 
надано для проведення дослідження відобража-
ються у висновку. Та звичайно, експерт надає ви-
сновок по дослідженню від власного ім'я, та несе 
за нього відповідальність.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи ви-
щесказане стверджуємо, що під час розслідуван-
ня злочинів у сфері податкових відносин спеці-
альні знання мають важливе, а іноді ключове 
значення для забезпечення швидкого, повного 
та неупередженого розслідування. Основними 
напрямами використання спеціальних знань 
є залучення до слідства спеціаліста та призна-
чення проведення експертизи. Спеціалісти ві-
діграють важливу роль у консультативній ді-
яльності слідчого, у формуванні вірного шляху 
розслідування податкових злочинів.
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злочинів у податковій сфері дозволяють якісно 
дослідити документи, що відображають фінан-
сову діяльність суб'єкта господарювання. Група 
економічних експертиз відповідає за досліджен-

ня носіїв інформації на інтелектуальному рівні. 
Група криміналістичних експертиз відповідає за 
формування відповідей на питання, щодо мож-
ливості безпосереднього підроблення документів 
бухгалтерського обліку чи їх частини.
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