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ЧЕРЕЗ СУЧАСНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ

У сучасному світі значного поширення набув певним чином новий спо-
сіб незаконного обігу та розповсюдження наркотичних засобів через мережу 
Інтернет. Зазвичай дилерами (розповсюджувачами) є раніше судимі особи, а 
також до розповсюдження наркотиків причетні організовані злочинні групи. 
Спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через 
мережу інтернет, зокрема через час Telegram канал, дозволяє їх розповсю-
джувачам приховати свою злочинну діяльність від працівників правоохорон-
них органів, уникати безпосереднього контакту із покупцями.

Злочинці, з метою поширення своєї діяльності через мережу Інтернет, 
створюють різноманітні веб-сайти, блоги, канали, де розміщують весь асор-
тимент «товару», створюють банківські рахунки з метою отримання коштів 
від потенційних покупців, а також підшукують осіб, основним завданням 
яких є забезпечення процесу передачі наркотичних речовин покупцеві, у то-
му числі, шляхом розміщення «закладок».

Відповідно до способів сучасного розповсюдження наркотичних засо-
бів, слід постійно вдосконалювати підходи розслідування злочинів 
пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів чи психотропних речо-
вин. Враховуючи обставини збуту вказаних речовин через мережу Інтернет, 
наявність та повноту отриманої інформації, проаналізувавши судову практи-
ку, слід виділити основні типи слідчих ситуацій пов’язаних із подальшим ал-
горитмом проведення слідчих (розшукових) дій. [1, с. 18]

1) Через мережу Інтернет відбувся незаконний обіг наркотиків, є 
певні відомості про особу, яка розповсюджує їх.

В даному випадку слідчий встановив певні ознаки незаконного розпо-
всюдження наркотиків за допомогою мережі Інтернет.

Основними завданнями слідчого, у даній ситуації, є фіксація ознак 
вчиненого злочину, встановлення особи (осіб), які продавали наркотики з ви-
користанням мережі Інтернет. Проводяться слідчі (розшукові) дії, негласні 
слідчі (розшукові) дії та інші заходи, характерні для розслідування злочинів 
пов’язаних із незаконним обігом наркотичних чи психотропних засобів [2].

При встановленні особи підозрюваного, відбувається типова слід-
ча (розшукова) дія, а саме допит підозрюваного, під час якого, слідчий пови-
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нен з’ясувати ознаки та обставини розповсюдження наркотиків через мережу 
Інтернет, використання спеціальних програм із метою поширення інформації 
про наявність «товару», визначити рахунок на який надходили кошти від 
продажу наркотичних речовин. 

Отриманні під час допиту підозрюваного показання слідчий зо-
бов’язаний перевірити. З цією метою проводиться огляд місця події (місце 
знаходження «закладки»), також огляд Інтернет-сторінки, сайту або каналу  
(на технічному пристрою затриманої  особи) з метою знаходження оголо-
шення, реклами, контактних даних осіб, які збувають наркотики у мережі Ін-
тернет. Також за наявності даних щодо переписки між збутчиком та покуп-
цем, слідчий має право отримати ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ 
до переписки, а переписку приєднати до провадження як доказ. Також слід-
чий призначає експертизу зразків наркотичної речовини (за її наявності) та 
комп’ютерно-технічну або телекомунікаційну експертизу вилучених при за-
триманні або в результаті обшуку технічних засобів, якими користувався пі-
дозрюваний з метою збуту.

2) Слідчому відома інформація про системний збут наркотиків з ви-
користанням мережі Інтернет, але відсутня або є незначна інформація щодо 
суб’єкта злочину.

В даному випадку можна говорити про самостійне виявлення слідчим 
або оперативним співробітником випадків збуту наркотиків через мережу Ін-
тернет, отримання інформації про розповсюдження наркотичних речовин да-
ним способом.

Слідчий фіксує факт незаконного збуту наркотиків через мережу Інте-
рнет або сучасні інформаційні канали зв’язку, встановлює осіб, які збувають 
наркотики або є їх співучасниками та причетні до цього. Також проводяться 
слідчі (розшукові) дії, наприклад, допит свідка (або заявника), огляд місця 
події (Інтернет сторінки, веб-сайту тощо). Відповідно до ст. 40 КПК України 
слідчий направляє доручення працівникам оперативних підрозділів для про-
ведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій. За 
погодженням з прокурором, слідчий направляє слідчому судді клопотання на 
здійснення тимчасового доступу до інформації про абонента якою володіє 
Інтернет провайдер встановлюється діапазон АР-адрес, з яких збувальник 
виходив у мережу. Встановлюються номери телефонів,  на веб-сторінках. За 
погодженням з прокурором, подати клопотання слідчому судді на здійснення 
тимчасового доступу до інформації про абонента та деталізацію з’єднань, що 
міститься у оператора зв’язку, який обслуговує телефонний номер збуваль-
ника. Також слідчий проводить і інші дії, зокрема, допити, обшуки, затри-
мання, направлення на експертизи тощо.

Таким чином, розслідування злочинів пов’язаних із незаконним обігом 
наркотичних засобів чи психотропних речовин через сучасні телекомуніка-
ційні системи є досить складним та довготривалим процесом.  Це вимагає від 
слідчого відповідного рівня знань, котрі забезпечать його діяльність на нале-
жному рівні.
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ПРОБЛЕМИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Одним з найбільш негативних явищ у процесі підвищення рівня еконо-
мічної безпеки та становлення України як демократичної, так і соціально-
правової держави є тіньова економіка. Бурхливому розвитку цього нелегаль-
ного структурного явища економічної системи сприяли соціально-політичні 
зміни в 2014 році, спричинені війною на Сході країни. Наша країна, на жаль, 
на сьогодні займає перші позиції за відсотковою часткою тіньової економіки 
в усій економічній системі держави в цілому. Тіньова економіка в Україні 
стала основним детермінантом кризи в фінансово-економічному та соціаль-
ному секторі суспільних відносин. Масштаби тіньової економіки сягнули 
критичної точки, результатом чого стало зниження загальної конкурентосп-
роможності, ефективності фінансових, економічних та соціальних реформ.  

Теоретичні основи функціонування тіньової економіки досліджували ві-
тчизняні та зарубіжні вчені. На думку українських економістів, під тіньовою 
економікою слід розуміти економічну діяльність особи, яка пов’язана з неза-
конним привласненням особою, або групою осіб частини створеної спожив-
чої вартості або частки майна  через викривлення різного роду об’єктивної 
інформації про рух грошових коштів та матеріальних цінностей, спотворення 
даних первинного обліку, а також через реалізацію методом лобіювання від-
повідних законодавчих норм і нормативів, схем корисливого перетікання ка-
піталу, здійснення яких не підлягає під кримінальну відповідальність, але 
призводить до матеріальних втрат державних або підприємницьких структур 
та окремих громадян [1, c. 37-38]. 

Для більш повного розуміння сутності тіньової економіки доцільно ви-
ділити її окремі види:

1) неформальний сектор – діяльність господарств, які виробляють та 


