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АНОТАЦІЯ 
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Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

081 – Право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено криміналістичному дослідженню розслідування 

шахрайства у сфері страхування, зокрема розглянуто криміналістичну 

характеристику вчинення шахрайства у сфері страхування, особливості 

організаційно-тактичних засад початкового етапу розслідування шахрайства у сфері 

страхування, окремих гласних слідчих (розшукових) дій, використання спеціальних 

знань в ході розслідування цієї категорії злочинів. 

Враховуючи стабільно високий показник загальної кількості зареєстрованих 

злочинів зазначеної категорії, з яких лише 20 % кримінальних проваджень направлені 

до суду, можна зробити висновок що  наведені показники свідчать про недостатню 

ефективність засобів і методів, що використовуються правоохоронними органами під 

час розслідування шахрайств у сфері страхування. 

Дисертація є першим у вітчизняному правознавстві дослідженням, в якому 

розроблена методика розслідування шахрайства у сфері страхування,  а саме її 

теоретичні засади, а також надано практичні рекомендації щодо підвищення 

ефективності практичної діяльності органів досудового розслідування.  

У дисертації на підставі положень загальної теорії криміналістики, результатів 

узагальнення судової та слідчої практики, чинного кримінального і кримінального 

процесуального законодавства вирішено наукове завдання, а саме: сформульовано 

теоретичні засади та криміналістичні рекомендації, спрямовані на розроблення 

методики розслідування шахрайства у сфері страхування. Обґрунтовано низку 

теоретичних положень і рекомендацій, що мають теоретичне та практичне значення. 

Автор зазначає, що з метою забезпечення повного та всебічного з’ясування 

обставин вчиненого шахрайства у сфері страхування, що мають значення для 

подальшого розслідування, для вирішення практичних завдань, які ставить перед 

собою слідство, а саме планування розслідування, побудови слідчих версій, викриття 
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злочинця (або групи злочинців) тощо, необхідним є дослідження всіх елементів 

криміналістичної характеристики та встановлення кореляційних зв’язків між ними. 

Так, при розслідуванні шахрайства у сфері страхування доцільним є дослідження 

таких елементів: спосіб вчинення, особа злочинця, типова слідова  картина. 

Автор наголошує, що особливістю вчинення шахрайства у сфері страхування є 

інсценування страхового випадку, що безпосередньо є основним ускладненням 

процесу розслідування даного злочину, оскільки в більшості випадків виникають 

труднощі в ході доказування умисного створення умов, за яких виник страховий 

випадок. 

Визначено, що шахрайство у сфері страхування можливе виключно у випадках 

наявності страхових правовідносин між страховиком та страхувальником. Тобто, 

особа злочинця повинна бути суб’єктом страхових правовідносин і мати статус або 

страховика, або страхувальника. Зазначена теза свідчить про те, що шахрайство у 

сфері страхування характеризується спеціальним суб’єктом, оскільки суб’єктом 

вчинення конкретного виду шахрайства може бути тільки обмежене коло осіб.  

Зазначено, що на початковому етапі розслідування шахрайства у сфері 

страхування надзвичайно важливо чітко та системно визначити обставини, які 

підлягають встановленню, з метою закладення організаційних засад здійснення 

подальшого досудового розслідування. В контексті шахрайства в сфері страхування, 

обставини, які необхідно встановити це: наявність в конкретній події ознак 

шахрайства, фальшивість страхового випадку –  умисне знищення або пошкодження 

майна з метою незаконного отримання страхового відшкодування, спосіб приховання 

злочину зазначеного виду, тобто засоби, які були застосовані злочинцем для того, щоб 

інсценування виглядало як реальний страховий випадок, спричинений обставинами, 

які не залежать від волі особи. Ці обставини безпосередньо формують основні 

напрями розслідування та визначають найважливіші питання, які необхідно вирішити 

для ефективного розкриття злочину. 

Аналіз слідчої практики щодо розслідування шахрайства у сфері страхування 

дає змогу автору виділити особливості типових слідчих ситуацій, які виникають на 

початковому етапі розслідування. 
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Визначено, що для ефективного розслідування шахрайства у сфері страхування 

на початковому етапі необхідно проводити такі слідчі (розшукові) дії як огляд, допит, 

слідчий експеримент та інші.  

Результати проведеного аналізу слідчої й судової практики дали автору 

підстави для висновку, що призначення та проведення судових експертиз у 

провадженнях про шахрайство у сфері страхування є невідкладним;  найчастіше 

виникає необхідність у проведенні пожежно-технічної вибухотехнічної, 

електротехнічної, будівельно-технічної, фізико-хімічної, комп’ютерно-технічної, 

товарознавчої експертиз,  а також судово-технічної експертизи документів. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що в дисертації окреслено 

практичну значущість досліджуваної проблеми, недостатній рівень її наукової 

розробленості з урахуванням змін у правовому регулюванні досудового 

розслідування, зміною та подальшим удосконаленням способів і засобів вчинення 

шахрайства у сфері страхування, а також необхідність впровадження відповідних 

наукових результатів у практичну діяльність органів досудового розслідування та 

судових органів України.  

Ключові слова: шахрайство, страхування, криміналістична характеристика 

злочинів, початковий етап розслідування, тактичні операції, слідчі (розшукові) дії, 

спеціальні знання. 
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ABSTRACT 

Ivasiuk Ch. S. Methodology for the Investigation of insurance fraud. – Qualifying 

scientific work presented as a manuscript. 

Ph.D. thesis undertaken in research specialization 081 «Law» (08 – Law). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kyiv, 2020. 

The aim of this Ph.D. dissertation is to shed light on the main aspects of forensic 

investigation of fraud insurance, specifically, to provide the forensic characteristic of 

committing fraud insurance, to highlight the peculiarities of organizational and tactical 

foundations of the initial stage of its investigation, and to determine the potential of the 

expertise to be used during the investigation process. 

Considering the consistently high rate of the total number of reported crimes in the 

outlined sphere, where only 20% of relevant criminal proceedings are directed to the court, 

it can be concluded that the given indicators demonstrate the lack of effectiveness of the 

means and methods used by law enforcement agencies in the investigation of fraud. 

The dissertation is the first complex research in domestic law in which the method of 

investigation of fraud insurance (namely its theoretical basis) is developed, as well as 

practical recommendations are given in order to increase the efficiency of the practical 

activity of pre-trial investigation authorities.  

Based on the provisions of the general theory of criminology, results of generalization 

of judicial and investigative practice, current criminal and criminal procedural legislation, 

the scientific problem is solved, namely: theoretical principles and criminological 

recommendations are formulated, as they are aimed at the development of fraud 

investigation method. A number of theoretical propositions and recommendations of 

theoretical and practical importance are substantiated. 

The author emphasizes that in order to ensure the full and comprehensive 

identification of the circumstances of the fraud insurance that are relevant for further 

investigation, to solve the practical problems that the investigation entails, namely, planning 

the investigation, constructing investigative versions, exposing the offender (or criminals), 

it is necessary to investigate all elements of the forensic characteristic, and to establish 

correlation between them. Thus, when investigating fraud insurance, it is advisable to 
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investigate the following elements: the way of committing, the criminal identity, a typical 

investigative situation. 

The author points out that a peculiarity of committing fraud insurance is the staging 

of an accident insured, which is directly serves as a major complication of the process of 

investigation of this crime, since in most cases there are difficulties in proving the deliberate 

creation of conditions in which such accident occurred. 

It is argued that the fraud insurance is possible only in the case of insurance 

relationships between the insurance carrier and the insurant. In other words, the criminal 

identity must be the subject of the insurance relationship and have the status of either the 

insurance carrier or the insurant. This thesis indicates that the fraud insurance is 

characterized by a special subject, since the subject of committing a specific type of fraud 

can include only a limited number of persons.  

It was noted that at the initial stage of an insurance fraud investigation it is extremely 

important to clearly and systematically identify the circumstances to be established in order 

to lay the organizational foundations for the further pre-trial investigation. In the context of 

insurance fraud, the circumstances that need to be established are: the presence of fraud in 

a particular event, fraudulent insured event – intentional destruction or damage to property 

for the purpose of unlawfully obtaining insurance compensation, means of concealing a 

crime of the specified type – that is, the means that were used by the crime in order to make 

this staging look like a real insurance event caused by the circumstances that appeared 

beyond the control of the individual. These circumstances directly shape the main areas of 

investigation and determine the most important issues that need to be addressed in order to 

effectively resolve the case. 

The analysis of relevant practice in the investigation of fraud insurance make it 

possible to highlight some of the specifics of the typical investigative situations that may 

arise at the initial stage of the investigation. 

It is determined that in order to effectively investigate fraud in the field of insurance, 

it is necessary to conduct such investigative (inquiry) actions as examination, interrogation 

and investigative experiment at the initial stage.  

The results of the analysis of investigative and judicial practice has enabled the author 

to conclude that the appointment and conduct of judicial expertise in fraud insurance cases 
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is urgent and more often than not there is a need for conducting fire-technical, 

counterexplosive, electro-technical, construction and technical, computer-technical, 

merchandising expertise, as well as forensic examination of documents. 

The practical value of the research is that the dissertation outlines the practical 

significance of the formulated problem, the insufficient level of its scientific development, 

especially changes in the legal regulation of pre-trial investigation, change and further 

improvement of ways and means of committing fraud insurance. Thus the practical 

significance of presented work is primarily reflected in the practical activity of pre-trial 

investigation authorities and judiciary of Ukraine.  

 

Key words: fraud, insurance, forensic characteristics of crimes, initial investigation, 

tactical operations, investigative (inquiry) actions, expert knowledge. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Проблема шахрайства у сфері страхування, методи й 

засоби його виявлення, розслідування й запобігання його вчиненню є на сьогодні 

одними з найбільш обговорюваних в страховому співтоваристві. З розвитком 

інформаційних технологій цей злочин набуває все більшого поширення як в Україні, 

так і в усьому світі. Злочинці створюють все більш витончені способи вчинення 

злочинів даного виду, обмінюються інформацією і використовують новітні технології 

для того, щоб залишатися на крок попереду страхових компаній і правоохоронних 

органів.   

Останніми роками в Україні спостерігається тенденція до зростання суми 

чистих страхових платежів за договорами страхування. Так, пік страхових платежів 

припав на 2012 р. і становив 4436,56 млн. грн. У 2013–2014 рр. відбулося скорочення 

даного показника на 25,7%, до 3295,50 млн. грн. Це пояснюється початком воєнного 

конфлікту на сході нашої країни, анексією Кримського півострова. Внаслідок цього 

значно скоротилася кількість об’єктів страхування і, як наслідок, платежів. Проте 

починаючи з 2015 р. ситуація почала виправлятися і величина чистих страхових 

платежів у 2016 р. досягла позначки в 4415,39 млн. грн., що навіть більше показника 

2012 р. Це свідчить про якісну роботу страхових компаній України, їх здатність 

оперативно і правильно реагувати на кон’юнктуру ринку [101]. 

За даними організації Coalition against insurance fraud, у США шахрайство 

коштує страховим компаніям $80 млрд на рік в усіх напрямках страхування. Як 

підрахували в компанії KPMG, у Великобританії за 2018 рік у судах опинилися справи 

про страхове шахрайство на суму понад 17 млн фунтів стерлінгів. А за даними 

Британської асоціації страховиків (ABI), загальна кількість страхових випадків і 

претензій до страхових компаній, які пов'язані з різного роду махінаціями, в 2018 році 

у Великобританії склала близько 469 тисяч. 

В Україні ситуація трохи спокійніша, це пов'язано з тим, що страховий ринок 

ще не наскільки розвинений, як в Європі та США, тому й шахраїв є менше. «Частка 

страхових подій, що мають ознаки страхового шахрайства, становить близько 1,5-2% 

від усіх заявлених збитків» [3]. 
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За даними Генеральної прокуратури України, у 2017 році зареєстровано 36650 

кримінальних проваджень за фактом шахрайства, у 2018 році – 33136, у 2019 році – 

32156. Серед них з обвинувальним актом до суду направлено: у 2017 році – 8567 

кримінальних проваджень, у 2018 р. – 6980, у 2019 р. – 6831. 

Також  варто зазначити, що  впродовж 2017 року було виявлено 1251 факт 

вчинення шахрайства, пов’язаного із заволодінням нерухомістю, у яких повідомлення 

про підозру вручено 90 особам (відсоток розкриття становить 7,1%); кількість 

кримінальних правопорушень, за якими провадження направлені до суду з 

обвинувальним актом становить 50, тобто 3,99 % із числа виявлених; закрито 433 

кримінальних проваджень; кількість кримінальних проваджень, у яких на кінець 

звітного періоду рішення не прийнято (про закінчення або зупинення) становить 1175  

[168]. 

У 2018 році було виявлено вже 1423 фактів вчинення шахрайства, пов’язаного 

із заволодінням нерухомістю, що на 14 % більше, ніж у попередньому році (2017), у 

яких повідомлення про підозру вручено 106 особам (відсоток розкриття становить 

7,4%). Кількість кримінальних правопорушень, за якими провадження направлені до 

суду  з обвинувальним актом становить 75 (5,27 % із числа виявлених); закрито 358 

проваджень;  кількість кримінальних проваджень, у яких на кінець звітного періоду 

рішення не прийнято (про закінчення або зупинення) становить 1337  [169]. 

Впродовж  січня – грудня 2019 року було виявлено 1430 фактів вчинення 

шахрайства, пов’язаного із заволодінням нерухомістю, у яких повідомлення про 

підозру вручено 126 особам (відсоток розкриття становить 8,8%, що лише на 1,4% 

вище, ніж у минулому році). Кількість кримінальних правопорушень, за якими 

провадження направлені до суду  з обвинувальним актом становить 59 (4,12% із числа 

виявлених, що менше на 1,1%, ніж у попередньому році); кількість закритих 

кримінальних проваджень становить 325; кількість кримінальних проваджень, у яких 

на кінець звітного періоду рішення не прийнято (про закінчення або зупинення) 

становить 1362  [170]. 

Як бачимо, відповідно до статистичних даних Генеральної прокуратури 

України, за останні 3 роки відсоток проваджень, у яких встановлена підозрювана 

особа, а також тих, що направлені до суду з обвинувальним актом, є досить низьким 
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– лише 4-5% від числа виявлених та зареєстрованих у Єдиному реєстрі досудових 

розслідувань (далі – ЄРДР) правопорушень.  

У цілому наведені показники свідчать про недостатню ефективність 

криміналістичних засобів і методів, що використовуються правоохоронними 

органами під час розслідування шахрайств у сфері страхування. 

Проблематику шахрайства у сфері страхування з криміналістичної точки зору 

досліджували так вчені як Л. В. Андрущенко, А. І. Алгазін,          А. Ахмедов, О. І. 

Барановський,  С. В. Владимиренко, Ю. Ю. Гончар, О. Й. Жабинець, О. М. Заєць, А. 

М. Єрмошенко, Л. А. Криворучко,                          В. В. Маковецька, В. Л. Пластун,  Т. 

Радіонова, С. Тарасенко, О. М. Теребус, Л. В. Шірінян, С. Я. Шевчук, Т. В. Яворська 

та інші фахівці. 

Окремі питання протидії шахрайству в страховій сфері, зокрема в аспектах 

кримінально-правової кваліфікації, кримінологічної характеристики та 

профілактики, аналізу цивільно-правових, фінансово-правових і безпекознавчих 

аспектів страхового бізнесу досліджували В. М. Агрененко, Д. І. Амінов, О. В. Балян, 

Н. Ф. Галагуза, М. С. Жилкіна, В. Д. Ларічев, Н. М. Потапова та ін.  

Дисертація О.В. Гвоздкова (Москва, 1991 р.) з проблем розслідування 

шахрайства, вчиненого шляхом інсценувань крадіжок застрахованих транспортних 

засобів, відображає особливості радянської моделі страхових відносин (за умов 

монополії Держстраху), у зв’язку з чим вона певною мірою втратила свою 

актуальність і практичну значимість. Окремим питанням, пов’язаним із 

розслідуванням шахрайства у сфері страхування, присвячена дисертаційна робота І. 

В. Іщук «Початковий етап розслідування шахрайств у сфері страхування 

автотранспортних засобів» (Київ, 2010 рік).   

В той же час необхідно зазначити, що тематика розслідування шахрайства у 

сфері страхування не була достатньо мірою досліджена вітчизняними вченими-

криміналістами, а тому розкриття зазначеної теми є актуальним. Для належного 

науково-методичного забезпечення діяльності органів досудового розслідування 

необхідним є проведення подальших наукових пошуків та продовження розробки 

відповідних рекомендацій. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно  до напрямів, визначених  Національною стратегією у 

сфері прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. 

№501/2015. Робота відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України 07 вересня 2011 р. № 942, планів науково-

дослідних робіт юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» (номер теми 

11БФ042-01, державна реєстрація 01111u008337), а також кафедри правосуддя 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.    

Тема дисертації затверджена вченою радою Київського  національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол  №3 від 21 листопада 2016 року). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – на підставі аналізу теоретичних 

та практичних засад вдосконалити положення криміналістичної  характеристики 

шахрайства у сфері страхування, а також окремі положення методики розслідування 

злочинів цього виду. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання: 

– визначити місце та зміст криміналістичної характеристики шахрайства у 

сфері страхування для формування основних положень методики розслідування цих 

злочинів; 

– визначити типові способи вчинення шахрайства у сфері страхування; 

– виокремити сутнісні ознаки та сформувати класифікацію осіб, які 

вчиняють злочин цього виду, залежно від виконуваних функцій при вчиненні 

шахрайства у сфері страхування та  їх соціального становища; 

– узагальнити типові сліди, характерні для здійснення окремих злочинних 

операцій в ході вчинення  шахрайства у сфері страхування; 

– сформулювати систему обставин, які підлягають встановленню нНа 

початковому етапі розслідування шахрайства у сфері страхування; 

– визначити типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 
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шахрайства у сфері страхування, сформулювати рекомендації щодо діяльності 

слідчого у кожній із них; 

– сформулювати систему типових слідчих версій, що висуваються та 

перевіряються на початковому етапі розслідування шахрайства у сфері страхування; 

–  встановити особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

при розслідуванні шахрайства у сфері страхування, сформулювати рекомендації з 

підвищення ефективності їх провадження; 

– визначити особливості застосування спеціальних знань при розслідуванні 

шахрайства у сфері страхування, сформулювати рекомендації з підвищення 

ефективності застосування допомоги спеціаліста та залучення експерта до 

проваджень цього виду. 

 

Об’єкт дослідження –злочинна діяльність, що полягає у шахрайстві у сфері 

страхування та діяльність уповноважених органів щодо розслідування злочинів 

зазначеного виду. 

Предмет дослідження – методика розслідування шахрайства у сфері 

страхування. 

Методи дослідження. Методологічне підґрунтя роботи становлять положення 

загальної теорії криміналістики. Відповідно до мети й задач дослідження, його об’єкта 

та предмета, в процесі роботи використано: діалектичний метод пізнання – під час 

аналізу закономірностей способу вчинення шахрайства у сфері страхування, інших 

фактів та обставин, що становлять їх криміналістичну характеристику (розділ 1); 

методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння, узагальнення і 

т.п.) – під час дослідження різних концепцій вчених, вивчення й узагальнення 

емпіричних даних (всі розділи); статистичні та соціологічні – з метою збору 

інформації шляхом анкетування респондентів та узагальнення отриманих результатів, 

узагальнення даних кримінальних проваджень щодо розслідування шахрайства у сфері 

страхування (всі розділи); системно-структурний метод надав можливість визначити 

структуру криміналістичної характеристики злочинів даного виду, змісту окремих її 

елементів (розділ 1), функціональний метод використано з метою виокремлення 

типових слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування шахрайства у сфері 
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страхування (розділ 2), визначення особливостей провадження слідчих 

(розшукових) дій та використання спеціальних знань (розділ 3) та інші.  

Емпіричну базу дослідження становлять: узагальнені результати вивчення 

матеріалів кримінальних проваджень щодо шахрайства у сфері страхування 

(опрацьовано 82 кримінальних провадження); дані статистичних звітів й аналітичні 

матеріали правоохоронних органів та судів, що стосуються досліджуваної 

проблематики за 2017-2019 рік, анкетування 120 працівників прокуратури, які брали 

участь у розслідуванні фактів шахрайства у сфері страхування та 180  працівників 

страхових організацій, яким відомі факти вчинення шахрайства у сфері страхування, 

а також статистичні дані Ліги страхових організацій України (ЛСОУ).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером і 

змістом розглянутих проблем дисертація є першим в Україні монографічним 

дослідженням, в якому проведено дослідження розслідування шахрайства у сфері 

страхування, удосконалено його теоретичні засади та надано практичні рекомендації 

щодо підвищення ефективності практичної діяльності органів досудового 

розслідування. У більш конкретній формі наукову новизну відображають основні 

положення, що виносяться на захист, які випливають з цілей і завдань дисертаційного 

дослідження, а саме:  

вперше: 

- запропонована класифікація слідів вчинення шахрайства у сфері страхування. 

Найбільш важливими для слідства є документи (страхова справа, довідки 

уповноважених органів, акти огляду місця події, де відбувся страховий випадок), 

предмети (безпосередньо об’єкти договору страхування майна, а також предмети з 

місця, де безпосередньо відбулося інсценування страхового випадку, електронні 

носії, які містять інформацію щодо відповідної страхової справи, ідеальні сліди 

(сліди, залишені в пам’яті очевидців злочину); 

- запропоновано систему типових слідчих ситуацій початкового етапу 

розслідування шахрайства у сфері страхування, які можна класифікувати за обсягом 

вихідної інформації про подію, наявністю та характером інформації про особу 

злочинця; залежно від способу вчинення шахрайства у сфері страхування; 

удосконалено: 
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- зміст елементів криміналістичної характеристики шахрайства у сфері 

страхування (спосіб вчинення; типова слідова картина; особа злочинця); 

- характеристику способів вчинення шахрайства у сфері страхування 

(досліджено способи вчинення злочину, акцентовано увагу на ознаках інсценування 

страхової події),  особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики 

(виокремлені сутнісні ознаки особи-страховика та страхувальника як учасників 

злочину цього виду);    

- систему типових слідчих версій, що висуваються і перевіряються у кожній 

виокремленій типовій слідчій ситуації початкового етапу розслідування шахрайства 

у сфері страхування; 

- систему тактичних рекомендацій проведення огляду місця події, приміщення, 

огляду пошкодженого застрахованого об’єкту в ході розслідування шахрайства у 

сфері страхування;    

дістали подальшого розвитку: 

- організаційно-тактичні аспекти залучення у досудовому розслідуванні 

шахрайства у сфері страхування експерта з метою проведення пожежно-технічної, 

вибухотехнічної, електротехнічної, будівельно-технічної експертиз, а також судово-

технічної експертизи документів, товарознавчої експертизи та фізико-хімічної 

експертизи; 

- науково-обґрунтовані рекомендації щодо залучення спеціаліста до досудового 

розслідування. 

 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

положення, пропозиції й висновки можуть бути використані у: 

-  нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного КПК України, 

інших правових актів, що регламентують діяльність правоохоронних органів;    

-  практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у дисертації, 

впроваджені в практичну діяльність і використовуються при проведенні навчально-

методичних семінарів і практичних занять у системі службової підготовки, а також 

на курсах підвищення кваліфікації працівників органів досудового розслідування (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність 
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Київської  прокуратури № 7 міста Києва від 4 лютого 2020 року); 

- навчальному та науковому процесі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Криміналістика», «Кримінальний процес України», «Особливості розслідування 

окремих видів злочинів», «Криміналістичне забезпечення доказування в кримінальному 

провадженні», «Актуальні проблеми розслідування злочинів проти власності», 

підготовці підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних матеріалів, а 

також як підґрунтя для подальшої розробки наукових положень та удосконалення 

методики розслідування злочинів цього виду (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у навчальний та науково-дослідний процес юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Апробація наукових  результатів. Основні положення дисертації доповідалися 

на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях:  всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та юридичної практики» 

(Одеса, 18 червня 2018 року), всеукраїнській науково-практичній конференції «Вплив 

юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства» (Харків, 

15 – 16 лютого 2019 року), міжнародній науковій конференції «Правова держава: історія, 

сучасність та перспективи формування в Україні» (Ужгород,  15 – 16 лютого 2019 року), 

міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука: виклики і сьогодення» 

(Одеса, 7 – 8  червня 2019 року),  міжнародній науково-практичній конференції 

«Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności» 

kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» (Краків, 17 червня 2019 року). 

Публікації. Основні результати дослідження відображені у 11 публікаціях, з 

яких  5 – статті в наукових фахових виданнях України, включених Міністерством 

освіти і науки України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, 1 – 

стаття у міжнародному науковому фаховому виданні,  а також у  5 тезах, що 

опубліковані в збірниках доповідей  науково-практичних конференцій.  

Структура дисертації визначається метою та завданням дослідження, 

відповідає логіці наукового пошуку та вимогам ВАК України і композиційно 

складається зі вступу, трьох розділів, що містять дев’ять  підрозділів, висновів, списку 

використаних джерел та додатків.  Загальний обсяг дисертації –  сторінки, із них 

основний текст викладено на 194 сторінках, список використаних джерел (202 
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найменування) становить 19 сторінок та додатки на 10 сторінках. 
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РОЗДІЛ І 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ 

СТРАХУВАННЯ  

 

1.1. Спосіб вчинення та спосіб приховання шахрайства у сфері 

страхування 

 

Із розвитком суспільних відносин все більшого значення набуває інститут 

страхування. Саме тому дослідження проблематики злочинів у сфері страхування 

відіграє важливу роль в процесі захисту прав та інтересів як страховиків, так і 

страхувальників. Низький рівень дослідження особливостей вчинення злочинів у 

сфері страхування призводить до труднощів в процесі здійснення розслідування, що 

безпосередньо впливає на статистику їх розкриття та притягнення винних осіб до 

відповідальності. Ґрунтовне дослідження та розуміння особливостей способу 

здійснення шахрайства у сфері страхування є запорукою формування методики 

розслідування злочинів даного виду. 

Злочини у сфері страхування належать до злочинів з підвищеною суспільною 

небезпекою, оскільки ускладнюють або блокують виконання його основних завдань, 

пов’язаних з формуванням за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, 

призначеного для відшкодування можливого збитку, вирівнювання втрат в родинних 

доходах, у зв’язку з наслідками страхових випадків, що сталися. Криміналізація 

страхового ринку перешкоджає також виконанню страхуванням таких важливих 

функцій як підвищення стабільності діяльності суб’єктів господарювання, обмеження 

економічних ризиків, стимулювання підприємницької ініціативи [22, c.98]. 

Саме тому науково-практичне дослідження криміналістичної характеристики 

шахрайства у сфері страхування, а особливо способу вчинення даного злочину, 

дозволить сформувати обґрунтовану та дієву модель розслідування таких злочинів, 

що в свою чергу, призведе до зменшення рівня криміналізації страхового ринку. У 

зв’язку з цим потреба в ґрунтовному дослідженні криміналістичної характеристики 

шахрайства в сфері страхування стає все нагальнішою, враховуючи стрімке 

збільшення випадків вчинення даного злочину. Враховуючи той факт, що даному 
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виду злочину вченими приділялося порівняно мало уваги, методика розслідування 

шахрайств у сфері страхування потребує удосконалення та розвитку на основі 

науково-теоретичного дослідження.  

Як слушно підкреслює О.М. Заєць, абсолютна більшість страхових компаній 

має справу з таким кримінальним явищем, як шахрайство. Збитки, які заподіюються 

страховим компаніям в результаті шахрайських дій несумлінних клієнтів 

(страхувальників) дуже значні і за різними оцінками коливаються від 1 до 2 % від 

суми внесків, які надійшли. Втім, серед страхувальників прийнято вважати, що від 10 

до 20 % всіх страхових виплат доводиться на страхові випадки, які підготовлені та 

інсценовані шахраями [60, c.130]. У зв’язку з відсутністю чіткої та логічно 

побудованої методики розслідування шахрайства у сфері страхування майна, 

надзвичайно важко виявити та доказати факт інсценування страхового випадку, що 

призводить до невиправданих витрат з боку страхових компаній.  

В контексті дослідження криміналістичної характеристики шахрайства у сфері 

страхування варто зазначити, що одним із найважливіших елементів 

криміналістичної характеристики даного злочину є спосіб вчинення злочину та спосіб 

приховування відповідного злочину. Саме ці структурні елементи дозволяють зібрати 

необхідну інформацію про злочин, що в подальшому дозволяє сформувати уявлення 

з приводу психологічних особливостей особи, яка вчинила відповідний злочин, 

характеру її злочинної поведінки та в цілому визначити правильний напрямок 

проведення розслідування, початкові слідчі версії.  

Рівень дослідження криміналістичної характеристики шахрайства в сфері 

страхування є відносно низьким. Проблематику шахрайства у сфері страхування з 

криміналістичної точки зору досліджували так вчені як С. В. Владимиренко, Ю. Ю. 

Гончар, О. М. Заєць, Л. А. Криворучко, Л. В. Шірінян, С. Я. Шевчук, Т. В. Яворська 

та інші. 

В даному контексті не можна не погодитися із науковою позицією                    Іщук 

І.В., яка зазначає, що структура злочинів на ринку страхування визначається широким 

колом кримінально-караних діянь, які посягають на різні об’єкти кримінально-

правової охорони. Поряд із злочинами у сфері господарської діяльності (фіктивне 

підприємництво, ухилення від оподаткування та ін.) особливе місце в цій системі 
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посідають різні види розкрадань, передусім шахрайства з боку професійних учасників 

страхового ринку (страховиків) та страхувальників [80, с. 19]. 

Для формування та подальшого удосконалення методики розслідування 

конкретного виду злочину важливе значення має криміналістична характеристика 

даного злочину. В свою чергу, спосіб вчинення злочину є одним із основоположних 

елементів криміналістичної характеристики, що дає розкривати особливості 

об’єктивної сторони злочину, який розслідується. Таким чином, на нашу думку, 

важливим аспектом у розвитку науково-теоретичної бази про криміналістичну 

характеристику шахрайства у сфері страхування в цілому, є ґрунтовне дослідження 

способу вчинення даного злочину. Спосіб вчинення злочину є об’єктом дослідження 

як науки кримінального права, так і криміналістики, що спричинено складністю 

правової природи даного явища та великим значенням у в контексті розслідування 

злочинів та притягнення винних осіб до відповідальності.  Варто акцентувати увагу 

на тому, що спосіб вчинення злочину є визначальним елементом об’єктивної сторони 

злочину, адже від розуміння специфіки способу вчинення конкретного злочину 

залежить і встановлення інших ознак складу злочину [77, c.205]. 

Не можна не погодитися з А.Л. Дудніковим з приводу того, що значна увага 

приділяється способу злочину й у зв’язку з тим, що він є одним з основних 

слідоутворюючих елементів криміналістичної характеристики будь-якого виду 

злочину та виступає своєрідним «ключем» до їх розкриття. Пізнання способів 

злочинів є джерелом для рекомендацій щодо боротьби зі злочинністю. Дані про цю 

криміналістичну категорію використовуються для розроблення тактичних прийомів і 

методичних рекомендацій стосовно розкриття, розслідування й попередження 

злочинів, а також для організації та планування розслідування. Зокрема, інформація 

про способи злочинів використовується для забезпечення повноти, всебічності й 

ефективності розслідування, пошуку осіб, які вчинили злочин, а також для 

попередження їх вчинення вже відомими способами або такими, що можуть з’явитися 

[51, с. 61]. 

На думку С.М. Зав’ялова, спосіб вчинення злочинів має психологічне, 

кримінологічне, кримінально-правове, кримінально-процесуальне і криміналістичне 

значення. Водночас, необхідно спиратися на спільне для всіх розуміння способу 
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вчинення злочину, яке не виключає, а передбачає пізнання особливостей даного 

явища. Спосіб вчинення злочину є детермінованою суб’єктивними і об’єктивними 

чинниками системою (комплексом, сукупністю) взаємопов’язаних актів поведінки 

людини, містить в собі якісну характеристику злочинної дії (бездіяльності), в ньому 

відбиваються певні якості особистості злочинця, форма вини, мотив і мета злочину 

[58, с. 179]. Кожна вищезазначена наука досліджує різні аспекти способу вчинення 

злочину. В свою чергу, з криміналістичної точки зору, спосіб являється певною 

системою та сукупністю дій особи, які направлені на реалізацію злочинного умислу. 

Від характеру та особливостей даних дій залежить в цілому напрям розслідування 

відповідного злочину.  

В даному контексті слушною є наукова позиція О.П. Бушана, який зазначає, що 

у криміналістиці, відповідно до потреб практики, надається велике значення 

дослідженню способу злочину. При цьому він розглядається не тільки як спосіб 

вчинення, а й як спосіб приготування до злочину і його приховування. Такий підхід 

до розуміння способу злочину не порушує сенсу кримінально-првового трактування 

його і вводить в нього елементи, найбільш повно відображає механізм злочину. Деякі 

автори виділяють спосіб вчинення злочину в системі елементів криміналістичної 

характеристики як пріоритетний, найбільш важливий [23, c.85]. На нашу думку, 

спосіб вчинення злочину та спосіб приховування злочину не є тотожними поняттями, 

оскільки вони мають різну кінцеву мету. Так, якщо спосіб вчинення злочину 

характеризує безпосередньо порядок реалізації злочинного умислу особи, то спосіб 

приховання характеризує дії особи, по забезпечення таємності відповідного злочину 

та попередження його викриття, і як результат, притягнення злочинця до 

кримінальної відповідальності. Однак, виправданим є дослідження даних елементів в 

рамках одного підрозділу, оскільки дані структурні одиниці криміналістичної 

характеристики злочину являють собою єдиний комплекс доведення до логічного 

завершення злочинного умислу особи, що полягає у його безпосередній реалізації та 

подальшому приховуванню [77, 207]. 

За твердженням професора Лузгіна І.М. серед вчених досягнуто одностайність 

поглядів відносно того, що спосіб приховування може: 
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– по-перше, бути невід’ємною складовою частиною способу вчинення злочину. 

Такий спосіб є повноструктурним, а його теоретичне обґрунтування орієнтує 

практику на комплексне вивчення інформації для розшуку злочинця та його викриття. 

Повноструктурний спосіб властивий лише умисним злочинам; 

– по-друге, не включатися в спосіб вчинення злочину, володіти визначеною 

самостійністю. В такому випадку спосіб вчинення виявляється неповноструктурним, 

він не включає в себе дій з приховування. Такий спосіб притаманний всім 

необережним, а також імпульсивним злочинам, наприклад, вбивствам, що вчиненні в 

стані афекту або необхідної оборони, злочинам, що вчиненні в стані алкогольного або 

наркотичного сп’яніння, деяким злочинам неповнолітніх [96, c.19]. 

В даному контексті, погоджуємося з позицією О. Л. Мусієнко з приводу того, 

що структуру способу злочину утворюють дії по підготовці, вчиненню й 

приховуванню злочину, що становлять взаємозалежний комплекс дій [135, c.40]. 

Враховуючи вищезазначену позицію, можна зробити висновок про те, що 

спосіб вчинення злочину та спосіб його приховання слід відносити до комплексного 

поняття способу злочину, який безпосередньо включає в себе відповідні складові та 

передбачає повний обсяг дій по реалізації та приховуванню наслідків злочинного 

умислу.  

Не можна не погодитися із позицією В.В. Пясковського, який зазначає, що 

спосіб вчинення злочину та інформація про нього виступають основою для: 

а) розробки криміналістичних характеристик окремих видів злочинів;  

б) виявлення взаємозв’язку між структурними елементами характеристики 

(спосіб вчинення – особа злочинця; спосіб вчинення – «слідова картина»; спосіб 

вчинення – предмети посягання і т.п.);  

в) побудови і висунення версій;  

г) планування розслідування;  

д) розробки особливостей тактики провадження слідчих (розшукових) дій;  

є) прогнозування механізму вчинення конкретного виду злочинів;  

ж) розробки профілактики попередження злочинів. Тому в криміналістичному 

аспекті спосіб вчинення злочину охоплює масу ознак, що не мають кримінально-
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правового значення, але відіграють важливу роль для пошуку слідів і встановлення 

ознак злочину [156]. 

Аналізуючи дану позицію, можна зробити висновок про основоположний 

характер даного структурного елементу криміналістичної характеристики 

шахрайства у сфері страхування. Так, від рівня дослідженості способу вчинення 

злочину залежить побудова криміналістичної характеристики в цілому. Глибинні 

знання про спосіб вчинення злочину дозволяють сформувати слідчі версії щодо особи 

злочинця, його психологічних характеристик. Важливо підкреслити, що в ході 

виявлення певного злочину, слідчий досліджує сліди, які вказують на спосіб вчинення 

відповідного злочину. Дослідження способу злочину дає можливість виявити 

первинну інформацію щодо особливостей та обставин вчинення певного злочину, що 

в подальшому висвітлює й інші структурні елементи криміналістичної 

характеристики конкретного злочину.  

В контексті дослідження способів вчинення шахрайства у сфері страхування, 

варто зазначити, що даний елемент відображається у комплексі певних засобів і 

методів вчинення злочину, що призводить до фактичної неможливості встановлення 

факту інсценування страхового випадку. Враховуючи той факт, що інструментарій 

вчинення шахрайства у сфері страхування розвивається у зв’язку із розвитком 

технології в цілому, розслідування даного злочину потребує формування сучасних 

методик.  

Обґрунтованою є наукова позиція М.О. Ленко з приводу того, що структура 

способу вчинення злочину є категорією несталою. Залежно від своєрідності 

неправомірної поведінки, особливостей ситуацій, що виникають до та після вчинення 

злочину та інших обставин, структура може бути трьохелементною (включати 

поведінку суб’єкта до, під час та після вчинення злочину), двохелементною (у різних 

комбінаціях обов’язково включаючи механізм вчинення злочину) і одноелементною 

(включає поведінку злочинця лише під час вчинення злочину) [122, c.16-17]. 

Погоджуємося з даною позицією та вважаємо за необхідне підкреслити, що від 

складності злочинної поведінки в контексті організації злочину та характеру його 

вчинення залежить безпосередньо і особливості застосування тієї чи іншої методики 

його розслідування. В даному контексті слушною є також думка                             Г. Г. 
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Зуйкова, який вважає, що «абсолютна повторюваність способів вчинення злочину в 

усіх їхніх ознаках повністю виключена. Способи вдосконалення злочинів 

повторюються, якщо зберігається дія певних чинників, їх детермінованості (мотив і 

мета злочину, об'єктивна обстановка його вчинення, якості особистості злочинця, 

особливості предмета злочинного посягання і т. д.), а так як детермінуючі чинники 

змінюються і в кількісному, і в якісному відношеннях, то в ньому неминуче 

змінюються і способи вчинення злочинів, зберігаючи, однак, деяку сукупність 

повторюваних ознак» [65, c.73]. 

Наразі у чинному законодавстві відсутнє легальне визначення способу 

вчинення злочину, тому відповідне поняття формується на доктринальному рівні.  

М.І. Панов під способом вчинення злочину розуміє певний порядок, метод, 

послідовність рухів і прийомів, застосовуваних особою в процесі вчинення суспільно 

небезпечного посягання на охоронювані законом суспільні відносини, поєднаним з 

вибірковим використанням засобів вчинення злочину [143, с. 44]. 

Як слушно зазначає Ю.Б. Комаринська, у криміналістиці під способом 

вчинення злочину розуміється образ дій злочинця, який проявляється в певній 

взаємопов’язаній системі дій та прийомів підготовки, вчинення і приховування 

злочину. Зазвичай досягнення злочинних цілей стає можливим на основі 

застосування комбінацій способів, що реалізують при підготовці, вчиненні, 

приховуванні злочину та в інших акціях.  

В. М. Кудрявцев визначив спосіб вчинення злочину як певний порядок, метод, 

послідовність рухів і прийомів, що застосовуються особою для вчинення злочину 

[121, c.58]. 

Досліджуючи криміналістичну характеристику шахрайства у сфері 

страхування, слід звернутися до складу злочину «шахрайство», передбаченого 

Кримінальним кодексом України. Так, відповідно до ч.1 ст. 190 КК України, 

шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом 

обману чи зловживання довірою. Аналізуючи дане нормативне положення, можна 

зробити висновок про те, що шахрайство вчиняється двома основними способами, 

такими як обман та зловживання довірою [115]. 
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В контексті шахрайства у сфері страхування, основоположні способи вчинення 

шахрайства набувають особливого змістовного наповнення, враховуючи специфіку 

сфери страхування. Так, в першу чергу, важливо акцентувати увагу на тому, що 

злочинець повинен самостійно або за допомогою інших осіб штучно створити 

страховий випадок. Тобто в даній ситуації для того, щоб реалізувати один із способів 

вчинення шахрайства, передбачених КК України, особа повинна вчинити 

предикативні дії. Наприклад, для отримання страхової виплати у зв’язку із 

викраденням майна, особа повинна інсценувати його викрадення, або ж організувати 

його знищення, пошкодження.   

Як слушно зазначає в даному контексті О.М. Заєць, українське кримінальне 

законодавство не знає самостійного складу злочину «шахрайство у сфері 

страхування». Тому обмани щодо наявності страхового випадку або розміру 

страхової суми, що призвели до протиправного заволодіння чужим майном, а також 

злочини псевдостраховиків кваліфікуються як звичайне шахрайство (ст. 190 КК 

України) [60, c.132]. 

Під шахрайством у сфері страхування розуміється «протиправна поведінка 

суб’єктів договору страхування, направлена на отримання страхувальником 

страхового відшкодування шляхом обману або зловживання довірою або внесення 

меншої, ніж необхідно при нормальному аналізі ризику, страхової премії, а також 

замовчення важливої інформації під час укладення або в період дії договору 

страхування, а також відмова страховика від виплати страхового відшкодування без 

належних, зазначених у законі та правилах страхування підставах або гарантій, 

внаслідок чого суб’єкти договору страхування дістають можливість незаконно і 

безвідплатно отримувати його в свою користь» [132, с. 6]. 

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок про те, що способом 

вчинення шахрайства у сфері страхування є певна послідовність дій, спрямована на 

вчинення об’єктивної сторони даного злочину, що пов’язана безпосередньо з 

конкретними діями направленими на пошкодження, фізичне знищення, інсценування 

зникнення або викрадення відповідного об’єкту страхування з метою штучного 

створення страхового випадку. 
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При дослідженні способу вчинення шахрайства у сфері страхування, слід 

керуватися дослідженнями загальних способів вчинення шахрайства в цілому. Так, як 

зазначає Л.В. Гаврилюк, визначальним чинником діяльності шахраїв є спосіб 

вчинення злочину. При вчиненні шахрайства він дістає вияв у певних діях, які 

викликають зміни в обстановці та інших речових елементах середовища. Існують 

різноманітні способи шахрайства, що можуть бути класифіковані за різними 

ознаками. Перелік способів вчинення шахрайства не є вичерпним, так як з кожним 

роком з'являються нові [32, c.290]. 

Не можна не погодитися з науковою позицією А.А. Давидова з приводу того, 

що говорячи про способи шахрайства, слід зазначити, що вони характеризуються 

таким набором засобiв і методів, які дозволяють вчинити обман настільки 

переконливо, що породжують щиру довіру потерпілого, через яку й відбувається 

передача майна [42, с. 12]. 

На нашу думку, спосіб шахрайства у сфері страхування слід розглядати в 

контексті дослідження наступних елементів: 

- спосіб підготовки; 

- спосіб вчинення; 

- спосіб приховування злочину. 

Підготовчий етап шахрайства у сфері страхування полягає у детальному 

плануванні безпосередньо самого способу вчинення відповідного злочину з 

одночасним визначенням шляхів його приховування. Важливим аспектом є те, що 

спосіб вчинення шахрайства у сфері страхування є одночасно і способом його 

приховання, оскільки основним завданням шахрая у сфері страхування є 

інсценування страхового випадку, тобто умисне знищення або пошкодження майна, 

яке зовні виглядає як законна підстава для отримання страхового відшкодування за 

договором страхування майна. Основною метою підготовчого етапу шахрайства у 

сфері страхування є формування сприятливих умов для ефективної реалізації 

злочинного умислу, що полягає у створенні плану та організаційних діях. 

Другий етап характеризується безпосереднім вчиненням злочину та являється 

основним етапом в ході якого реалізується злочинний умисел особи. Шахрайські дії 

вирізняються досить великою різноманітністю заволодіння чужим майном за 
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способом вчинення, сферою господарської діяльності, тривалістю здійснення, 

комбінації й складності застосовуваних прийомів [77, с. 206]. 

Говорячи про другий етап вчинення шахрайства у сфері страхування, варто 

акцентувати увагу на тому, що саме на цьому етапі здійснюється інсценування 

страхового випадку. Дані дії можуть проявляти в пошкодженні або в повному та 

безповоротному знищенні об’єкта договору страхування майна з метою отримання 

страхового відшкодування.  

В контексті дослідження криміналістичної характеристики шахрайства у сфері 

страхування, варто зазначити що третій етап співпадає з безпосереднім вчиненням 

злочину, оскільки сутність даного виду шахрайства полягає у інсценуванні 

страхового випадку та подачі останнього як законної підстави для виплати страхового 

відшкодування. Тобто вчинення даного злочину безпосередньо полягає у маскуванні 

злочинного діяння по умисному знищенню або пошкодженню майна, яке є об’єктом 

договору страхування.  

В контексті такого виду страхування, слушною є позиція О.Л. Мусієнко з 

приводу того, що при страхуванні квартир використовують такі способи: 

інсценування крадіжки або здійснення підпалу, подвійне страхування та оформлення 

страхових полісів «заднім числом» після настання страхового випадку [135, с. 52]. 

На нашу думку, способи шахрайства у сфері страхування, в першу чергу, слід 

розрізняти в залежності від суб’єкта відповідного злочину. Так, якщо суб’єктом є 

безпосередньо сама страхова компанія, то основним способом вчинення шахрайства 

у сфері страхування в такому випадку буде саме видача недійсного договору 

страхування, його фальсифікація. 

Так, відповідно до офіційних даних Служби безпеки України, у липні СБУ 

встановила, що протягом 2015-2016 років колишній голова правління ПАТ "УСК 

"Гарант - Лайф" привласнив кошти вкладників на суму близько 40 мільйонів гривень. 

На ці гроші він придбав у підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності 

"сміттєві" цінні папери за завищеною вартістю. Потім топ-менеджер і власники 

страхової компанії привласнили ці кошти. 

Всього у провадженні є вже 4 підозрюваних, із них троє – це колишні голови 

правління, які очолювали фірму в різний час. Ще один – керівник компанії. 
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У серпні СБУ оголосила підозру ще одному ключовому фігуранту – колишньому 

голові правління страхової компанії, через дії якого у 2016 році вкладникам завдали 

збитки на понад 28 мільйонів гривень.  

Варто зазначити, що УСК "Гарант – Лайф" спеціалізується на страхуванні 

життя. За даними СБУ, через оборудку товариство фактично доведене до 

банкрутства, а тисячі клієнтів залишились без заощаджень, внесених як платежі на 

страхування життя [84]. 

Можливими є випадки, коли шахрай видає себе за представника страхової 

компанії, а насправді таким не являється. В такому випадку відповідний злочин 

вчиняється шляхом підробки печатки, видачі підробленого бланку конкретної 

страхової компанії.  

Так, наприклад, показовим було затримання групи страхових шахраїв в Одесі. 

29 листопада 2017 року в результаті багатомісячної роботи служби безпеки 

МТСБУ і правоохоронних органів в Одеській області, було виявлено факт продажу 

фальшивих полісів ОСАЦВ і проведено затримання членів організованого злочинного 

угруповання. 

Силовиками було вилучено з незаконного обігу підроблені печатки страхових 

компаній, а також більше 2 тис. фальшивих полісів, реалізація яких тільки за 

приблизними оцінками, могла завдати економічної шкоди на мільйони гривень, а 

також обернутися великою кількістю ошуканих страхувальників, кажуть в Бюро. 

Це стало можливим після того, як службі безпеки МТСБУ вдалося донести до 

керівників регіональних підрозділів СБУ важливість проблеми страхового 

шахрайства і заручитися їхньою сприянням в роботі [133]. 

Що ж до способів вчинення шахрайства у сфері страхування з боку самого 

страхувальника, то варто зазначити, що до відповідної категорії слід відносити будь-

які дії відносно майна, які породжують квазі-страховий випадок. Тобто, це умисне 

пошкодження майна або інсценування його крадіжки чи безповоротної втрати, у 

зв’язку з якими, відповідно до договору добровільного страхування майна, страховик 

зобов’язаний здійснити страхову виплату. Більше того, страхувальники видають 

випадки пошкодження або безповоротної втрати майна за нещасний випадок з метою 
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унеможливлення страховою компанією відшкодування відповідних коштів в 

регресному порядку.  

Так, наприклад, 15 лютого 2011 року співробітниками управління врегулювання 

збитків та юридичним управлінням страхової компанії «Країна» була припинена 

спроба шахрайства з боку страхувальника, жителя Луцька. 

26 жовтня 2009 року в СК “Країна” надійшла заява про страхову подію, що 

сталася з автомобілем Peugeot 307, договір страхування «КАСКО» був укладений 21 

липня 2009 року. 

Страхувальником було подано позовну заяву в Луцький міськрайонний суд 

Волинської області про стягнення з ПАТ «СК «Країна» страхового відшкодування в 

розмірі 158 057,88грн. 

За словами заявника, він не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електричну 

опору, після чого машина загорілася. 

СК “Країна” провела розслідування причин і обставин страхового випадку. 

Було встановлено, що дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої було 

пошкоджено застрахований автомобіль, сталася 18 червня 2009 року, а не 25 

жовтня 2009 року, як стверджує власник пошкодженого авто. 

Зібрані матеріали були представлені страхувальнику, в результаті чого він 

відмовився від позовних вимог [164]. 

На думку С.В. Владимиренка, предметом страхового шахрайства в основному 

виступає майно у вигляді грошових коштів (страхових виплат, страхових внесків, 

страхових премій). Страхове шахрайство полягає у розкраданні чужого майна або у 

придбанні права в сфері укладання, дії чи виконання договору про добровільне чи 

обов’язкове страхування, вчинення шляхом обману або зловживання довірою, яке 

причиняє майнову шкоду власнику чи законному представнику [28, с. 185]. 

В контексті криміналістичної характеристики шахрайства у сфері страхування, 

варто звернути увагу на наукову позицію А. А. Бланкова, який виділяє наступні 

ознаки даного злочину: 

1) зазначені злочини не можуть бути здійснені до тих пір, поки не буде укладено 

договір страхування, оскільки при цьому не може наступити страховий випадок, без 

якого виплата страхового відшкодування неможлива. Відповідно існування діючого 
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договору страхування – це необхідний елемент усіх злочинів, скоєних із метою 

отримання страхової виплати;  

2) виплата страхового відшкодування можлива тільки при настанні страхового 

випадку. Якщо страховий випадок настав, то страхова компанія (страховик) 

зобов’язана здійснити страхову виплату. Для незаконного отримання страхової 

виплати страхувальник штучно створює страховий випадок, фальсифікуючи місце, 

час, різні дії і обставини;  

3) для вчинення злочину необхідно подати до страхової компанії заяву про 

настання страхової події. Саме з цього моменту діяння винної особи слід 

кваліфікувати як закінчене страхове шахрайство [20, с. 16]. 

Враховуючи вищезазначену наукову позицію, можна зробити висновок про те, 

що шахрайство у сфері страхування можливе виключно у випадках наявності 

страхових правовідносин між страховиком та страхувальником. Однак, на нашу 

думку, варто акцентувати увагу на тому, що станом на сьогодні надзвичайно 

поширеними є випадки, коли особа видає себе за представника відомої страхової 

компанії, користується її фірмовими бланками та має підроблену печатку відповідної 

юридичної особи. Більше того, в даному випадку настання страхового випадку та 

подання заяви про відповідний випадок не є моментом, з якого злочин вважається 

закінченим, оскільки за таких умов саме діяння містить дещо інше змістовне 

наповнення.  

Однак, якщо суб’єктом вчинення шахрайства у сфері страхування майна є сам 

страхувальник, то створення страхової події штучно є визначальним елементом 

об’єктивної сторони відповідного складу злочину та безпосередньо способом його 

вчинення. В даному контексті слушною є наукова позиція І.В. Іщук з приводу того, 

що відповідно до умов страхування, єдиною можливістю для одержання страхової 

виплати є настання страхової події. Тому особи, які планують вчинити шахрайство 

відносно страхової організації, змушені штучно створити страхову подію, 

інсценувавши її, після чого подати заяву страховій компанії про відшкодування [80, 

с. 42]. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що інсценування страхового 

випадку – це комплекс дій,  направлений на введення страховика в оману шляхом 
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створення ситуації, за умов якої, відповідно до договору страхування, страховик 

змушений здійснити страхову виплату. Досліджуючи спосіб вчинення шахрайства у 

сфері страхування, важливою категорією є саме інсценування. Так, загальним 

способом вчинення шахрайства у сфері страхування є безпосередньо інсценування 

страхового випадку, яке, в свою чергу, може здійснюватися різними способами, 

такими як підпал, затоплення та інші шляхи повного або часткового знищення об’єкта 

страхування за договором страхування майна. У зв’язку з цим можна зробити 

висновок про те, що особливістю вчинення шахрайства у сфері страхування є саме 

інсценування страхового випадку, що безпосередньо є основним ускладненням 

процесу розслідування даного злочину, оскільки в більшості випадків виникають 

труднощі в ході доказування умисного створення умов, за яких виник страховий 

випадок.  

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок про найпоширеніші 

способи вчинення шахрайства у сфері страхування: 

І. Способи вчинення шахрайства у сфері страхування страхувальником: 

– підпал; 

– затоплення; 

– повне або часткове знищення об’єкту договору страхування шляхом 

застосування вибухових речовин та пристроїв; 

– інсценування крадіжки; 

– повне або часткове знищення об’єкту договору страхування шляхом 

впливу на нього шкідливих речовин; 

– повне або часткове знищення об’єкту договору страхування майна 

шляхом впливу на нього гострих або важких предметів. 

ІІ. Способи вчинення шахрайства у сфері страхування представником страхової 

компанії: 

- сприяння страхувальнику у організації інсценування страхового випадку, 

підготовка плану; 

- ознайомлення страхувальника з можливими шляхами вчинення 

шахрайства у сфері страхування майна. 

ІІІ. Способи вчинення шахрайства страховиком: 
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- видача недійсного договору страхування; 

- оформлення договору страхування заднім числом; 

- інсценування страхового випадку з метою отримання страхового 

відшкодування за договором перестрахування майна [77, с. 207]; 

М. С. Жилкіна зазначає, що здійснюючи страхове шахрайство, особа, не маючи 

прав на конкретне майно в конкретній ситуації (страхові внески, страхові виплати 

тощо), застосовуючи способи обману або зловживання довірою, незаконно, 

безпідставно, без внесення відповідного грошового або іншого еквівалента, 

заволодіває чужим майном, для того щоб отримати, незаконну матеріальну вигоду. 

Обман при цьому передбачає спотворення істини або замовчування про неї 

(інформаційний вплив на потерпілого), при якому останній вводиться в оману з 

метою передачі винному чужого майна або, якщо воно йому не належить, прав на 

ньог. За формою вираження обман може бути усним, письмовим, у тому числі з 

використанням підроблених документів. Виділяють також конклюдентну форму 

обману [55, с. 74]. Ми погоджеємося з даною науковою позицією та вважаємо за 

необхідне акцентувати увагу на тому, що складність розслідування шахрайства у 

сфері страхування полягає у великій кількості різноманітних способів його 

здійснення, яка спричинена характером особи злочинця, оскільки зазвичай шахраї 

являються кмітливими, розумними та інтелектуально розвиненими особами, що 

дозволяє їм надзвичайно логічно спланувати відповідний злочин.  

Отже, враховуючи вищезазначене, можна виділити наступні ознаки способу 

вчинення шахрайства у сфері страхування: 

1. Загальними способами вчинення шахрайства у сфері страхування є обман 

та зловживання довірою; 

2. Основні способи вчинення шахрайства, передбачені КК України, 

набувають особливого змістовного наповнення в контексті вчинення шахрайства у 

сфері страхування; 

3. Спосіб вчинення шахрайства у сфері страхування залежить від суб’єкта 

його вчинення; 

4. Спеціальним способом вчинення шахрайства у сфері страхування є 

штучне створення страхового випадку; 
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5. Комплекс дій, які формують спосіб вчинення шахрайства у сфері 

страхування майна, направлені на конкретне майно, яке є застрахованим, відповідно 

до договору страхування з метою отримання страхового відшкодування незаконним 

шляхом; 

6. У випадку, коли суб’єктом вчинення шахрайства є страховик, 

поширеними способами вчинення даного злочину є використання підроблених 

бланків та печаток, оформлення страхового полісу заднім числом.  

Отже, можна зробити висновок про те, що спосіб вчинення шахрайства у сфері 

страхування є одним із основоположних структурних елементів криміналістичної 

характеристики злочинів даного виду. У результаті дослідження способу вчинення 

шахрайства у сфері страхування автор прийшов до висновку про те, спосіб вчинення 

даного злочину варто класифікувати в залежності від суб’єкта, який безпосередньо 

його вчинює. Так, найпоширенішими способами вчинення шахрайства у сфері 

страхування є повне або часткове знищення об’єкта страхування за договором 

страхування шляхом підпалу, затоплення, впливу на нього вибуховими речовин чи 

пристроїв тощо. 

 

1.2. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики 

шахрайства у сфері страхування 

 

Особа злочинця є одним із основоположних елементів криміналістичної 

характеристики будь-якого злочину. Ґрунтовне дослідження саме цього елементу дає 

можливість встановити психологічні та інші особливості вчинення конкретного 

злочину, що в свою чергу забезпечує формування ефективної методики 

розслідування. Говорячи про особу злочинця в контексті шахрайства у сфері 

страхування, варто зазначити, що станом на сьогодні відсутні ґрунтовні дослідження 

даної проблематики в юридичній літературі. Саме тому для підвищення ефективності 

розслідування злочинів у сфері страхування необхідно здійснити ґрунтовне науково-

практичне дослідження особи шахрая.  

Слушною є наукова позиція М.О. Ленко з приводу того, що кримінологічна 

інформація про те, які категорії осіб найчастіше вчиняють ті або інші злочини, як вони 
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характеризуються, має досить важливе значення для вирішення криміналістичних 

завдань. Кримінологічні дослідження містять досить корисну для криміналістики 

інформацію з питань криміналістичної характеристики злочинів і слідчих ситуацій. У 

порядку інтеграції знань її необхідно використовувати в криміналістичних 

дослідженнях більш активно [122, с. 65]. 

Дослідження особи злочинця є надзвичайно важливим аспектом формування 

тактики та методики розслідування конкретного злочину, спосіб вчинення злочину, 

типова слідова картина залежать безпосередньо від особистісних характеристик 

особи злочинця, психології його поведінки. Саме тому, рівень дослідженості особи 

злочинця конкретного злочину впливає на правильність формування переліку 

необхідних слідчих (розшукових) дій, які необхідно здійснити з метою притягнення 

винної особи до відповідальності та в цілому визначення напрямку розслідування 

таких злочинів. 

Криміналістично значущі відомості про особу злочинця дозволяють висувати 

версії про спосіб вчинення злочину, сліди, ймовірно залишені злочинцем, предмет 

безпосереднього злочинного посягання й інші важливі для розслідування обставини 

кримінального провадження. 

Проблематикою особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики 

злочинів займалися такі вчені як Ю.П. Аленін, Р.С. Бєлкін, П.С. Дагель, В.Ф. 

Єрмолович, Н.І. Клименко, В.О. Коновалова, М.В. Салтевський, В.Ю. Шепітько та 

інші. В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, І. О. Возгрін, А. Ф. Волобуєв, А. В. Іщенко, О. М. 

Колесніченко, О. В. Кузьменко, В. К. Лисиченко, В. Г. Лукашевич, Р. М. Мельник, М. 

І. Порубов, М. В. Салтевський, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та інші. 

Як зазначає О.П. Бушан, особистість злочинця включає в себе ознаки, які, 

відповідно до закону, характеризують суб'єкт злочину: фізичну сутність особи, як 

людського індивіда, його вік і психічну здатність, а також деякі ознаки, наприклад: 

посадове становище, особливі обов'язки, особливе положення по відношенню до 

інших осіб і т. д., в силу якого особа може розглядатися як спеціальний суб'єкт. Крім 

того, особистість злочинця включає багато інших ознак-індивіда, які не пов'язані з 

його правовою характеристикою як суб'єкта злочину: становище в системі суспільних 
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відносин, великих і малих соціальних груп, соціальні зв'язки і прояви, ставлення до 

існуючих соціальних цінностей [23, с. 74 -75]. 

Не можна не погодитися із позицією В.В. Лисенка, який зазначає, що особа, що 

вчинила злочин, є сполучною ланкою елементів криміналістичної характеристики. Це 

пов’язане з тим, що об’єкт злочинного посягання, спосіб вчинення злочину, 

виконання певних дій, залишені сліди та інше завжди обумовлені особистісними 

якостями злочинця. Дії, виконувані злочинцем, — це взаємозалежна система 

внутрішніх (психічних) і зовнішніх (динамічних) рухів [127, с. 33].  

На нашу думку, такий елемент криміналістичної характеристики злочину як 

особа злочинця є визначальним для інших елементів. Тобто від особливостей особи 

злочинця залежить змістовне наповнення всіх інших елементів криміналістичної 

характеристики злочину.  

М. Т. Ведєрніков зазначає, що особа злочинця – це конкретна особа, для якої 

характерні прояви її почуттів і в основних сферах діяльності будь-якої людини, і в 

специфічній правовій сфері при реалізації спеціального правового статусу і 

виконання правової соціальної ролі [25, с. 45-49]. М. М. Демідов під особою злочинця 

як елементом криміналістичної характеристики розуміє стійку криміналістично 

значиму сукупність психофізичних властивостей і якостей, мотиваційних установок, 

емоційної і раціональної сфер людської свідомості, що відобразились у слідах 

злочину в процесі підготовки, вчинення і приховання слідів злочину, а також 

поведінки після вчинення злочину [46, с.52]. 

Однак, на нашу думку, невиправдним є обмеження змістовного наповнення 

поняття особа злочинця виключно психологічними та мотиваційними аспектами 

поведінки конкретного злочинця. Визначення такого характеру не відображають в 

повній мірі особливостей особи злочинця як елементу криміналістичної 

характеристики злочину. Особа злочинця – це в першу чергу біологічна істота, які 

притаманна психіка, особливості якої і зумовлюють характер вчинення нею злочину. 

Варто зазначити, що такий елемент криміналістичної характеристики злочину як 

особа злочинця розглядається вченими-криміналістами в різних аспектах, що 

зумовлює наявність різних наукових підходів до визначення сутності особи злочинця 

як елементу криміналістичної характеристики злочину. 
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В даному контексті слушною є позиція Н. Т. Ведерникова, який зазначає, що в 

розробці криміналістичної характеристики особистості злочинця досить важко 

виділити інформацію, що має чисто криміналістичне значення, оскільки особистість 

– єдине цілісне явище, всі сторони якого взаємопов'язані і взаємозумовлені, хоча в 

науковому відношенні цілком правомірно ставити питання про криміналістично 

значущі властивості особистості злочинця, криміналістичному аспекті в вивченні 

особистості обвинувачуваного [25, с. 76]. 

Більшість правників виділяють наступні елементи криміналістичної 

характеристики особи злочинця: 1) соціальні – соціальне положення, освіта, 

національність, сімейний стан, професія і тому подібне; 2) психологічні – світогляд, 

переконання, навики, звички, емоції, відчуття, темперамент тощо; 3) фізіологічні – 

анатомічні і функціональні ознаки, біохімічні особливості крові, слини тощо [1, с. 5]. 

Серед них найбільш прийнятною для практики, на наш погляд, є класифікація 

М.О. Селіванова. Він пропонує поділити всі властивості злочинця на власні та 

відносини [159, с. 100]. Із власних ознак злочинця в криміналістичних 

характеристиках в основному відбиваються такі, як стать, вік, інтелектуальний та 

фізичний розвиток, морально-психологічний образ, володіння певними 

професійними навичками, злочинним досвідом і т.д. Криміналістичний інтерес мають 

і різноманітні прояви відносин злочинця. Серед них – спосіб життя злочинця, прояв 

особистості в основних сферах діяльності, співвідношення місця проживання, роботи 

злочинця з місцем вчинення злочину, особливості правового, пільгового стану особи 

(посада, дипломатичний імунітет) тощо. 

Слід погодитися з точкою зору Г.А. Матусовського, який вважає, що при 

розробці криміналістичної характеристики злочинців слід враховувати і 

кримінологічні дані про особу: соціально-демографічні та кримінально-правові 

ознаки, психологічні особливості [129, с. 64]. 

На думку Н. І. Клименко, поняття особи як об'єкта криміналістичної 

ідентифікації відрізняється від загального поняття особи в кримінології та соціології. 

До ідентифікаційної структури особи злочинця необхідно включати такі сторони як 

соціальна спрямованість, психічний склад, тілесна організація та мовний апарат. 

Інформативну структуру особи можуть доповнювати різного роду відхилення у її 
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розвитку та стані (як психічних властивостей, так і соматичної організації) [106, с. 

34]. 

Проте, необхідно зазначити, що різні ознаки, властивості особи можуть бути 

пізнавані суб'єктом нескінченно, що може привести до необґрунтованого втручання 

правоохоронних органів в різні сфери життя людини, розширення меж предмету 

доказування, затягування термінів розслідування, накопичення інформації в 

матеріалах кримінального судочинства, яка не знайде свого використання в судових 

стадіях кримінального процесу. Тому важливим завданням є визначення сукупності 

ознак і властивостей особи злочинця, які підлягають дослідженню для ефективного 

розкриття, розслідування і запобігання здійсненню окремих видів злочинів [122, с. 

63]. 

У зв’язку з цим, дотримуємося позиції, що особа злочинця є комплексним 

елементом криміналістичної характеристики злочину, що включає в себе 

характеристики особи з точки зору її біологічних властивостей, психологічні 

особливості конкретної особи та соціальні умови її генези як особистості [70, с. 280]. 

Аналізуючи проблематику дослідження особи шахрая як елементу 

криміналістичної характеристики шахрайства у сфері страхування, варто в першу 

чергу акцентувати увагу на родовому понятті «особа шахрая», адже на нашу думку, 

«особа шахрая у сфері страхування» є видовим поняттям відносно поняття «особа 

шахрая», а отже йому характерні всі загальні ознаки, що властиві шахраям в цілому. 

Обґрунтованою є позиція В.Ю. Шепітька з приводу того, що особа шахрая 

характеризується специфічним комплексом ознак. Більшість злочинців мають 

сильний дар уяви, вони використовують вплив і вміння переконувати людей [190, с. 

144]. 

Особа шахрая характеризується високим рівнем інтелектуального розвитку, 

адже даний злочин вчиняється шляхом введення в оману осіб, що можливо здійснити 

тільки за умов винахідливості та кмітливості особи злочинця. Саме тому, в контексті 

дослідження особи шахрая варто зазначити, що в даному випадку превалюють 

соціальні навички особи, її психологічні особливості та рівень інтелектуального 

розвитку. На другий план слід віднести фізичні властивості шахрая, які не мають 

такого важливого значення як інтелектуальні особливості конкретної особи. У зв’язку 
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з вищезазначеним, обґрунтованою є позиція О.Л. Мусієнко, з приводу того, що у 

криміналістичній літературі вказується, що в переважній більшості випадків шахраї 

певною мірою відрізняються від таких злочинців, як, наприклад, злодії, грабіжники, 

хулігани. Як правило, шахрайство вчиняють особи зрілого віку, що мають хитрий, 

виверткий розум, вміють зацікавити навколишніх, справити на них сприятливе 

враження. Вони мають досить добру спостережливість і швидку реакцію на 

обстановку [135, с. 168]. 

Не можна не погодитися із позицією М.С. Жилкіної, яка зазначає, що особа 

шахрая досить специфічна з огляду на його психологічні якості та особливості, 

зокрема: дар переконувати; уміння викликати довір’я та повагу у представників 

різних вікових, соціальних та психологічних груп; адаптивність і гнучкість; уміння 

швидко реагувати на зміну обстановки; схильність до ризику (так званий «азарт 

гравця» – бажання «переграти» опонента); знижене почуття тривожності; високий 

самоконтроль тощо [55, с. 131–132].  

Досліджуючи особливості такого елементу криміналістичної характеристики 

шахрайства у сфері страхування як особа злочинця, варто звернути увагу на наступне. 

Шахрайство у сфері страхування можливе виключно у випадках наявності страхових 

правовідносин між страховиком та страхувальником. Тобто, особа злочинця повинна 

бути суб’єктом страхових правовідносин і мати статус або страховика, або 

страхувальника. В даному контексті можна говорити про те, що шахрайство у сфері 

страхування характеризується спеціальним суб’єктом, оскільки суб’єктом вчинення 

конкретного виду шахрайства може бути тільки обмежене коло осіб. Однак, на нашу 

думку, варто акцентувати увагу на тому, що станом на сьогодні надзвичайно 

поширеними є випадки, коли особа видає себе за представника відомої страхової 

компанії, користується її фірмовими бланками та має підроблену печатку відповідної 

юридичної особи. Більше того, в даному випадку настання страхового випадку та 

подання заяви про відповідний випадок не є моментом, з якого злочин вважається 

закінченим, оскільки за таких умов саме діяння містить дещо інше змістовне 

наповнення. В даному контексті постає питання до визнання такого шахрайства 

шахрайством у сфері страхування.  
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Ми дотримуємося позиції, що даний вид шахрайства не характеризується 

ознаками шахрайства у сфері страхування, оскільки особа злочинця в даному випадку 

не має юридичного статусу ні страховика, ні страхувальника. Відповідно, враховуючи 

той факт, що фактично між суб’єктами не існує страхових відносин, методика 

розслідування такого злочину є абсолютно інакшою та не стосується сфери 

страхування [71, с. 157]. 

Погоджуємося із позицією С.В. Владимиренко з приводу того, що до суб’єктів 

вчинення злочинів у сфері страхування потрібно віднести ті категорії, які завдяки 

укладеному договору страхування стають учасниками відповідних правовідносин. 

Традиційно, сторонами в договорі страхування виступають: представники страхових 

організацій – так звані страховики, особи, які бажають застрахуватися, тобто 

страхувальники, та з цієї сторони учасником таких правовідносин може бути 

вигодонабувач. Саме ознаки, які характеризують правове становище учасника таких 

правовідносин, може суттєво впливати на сутність та ознаки страхового шахрайства 

[28, с. 185]. 

В даному контексті не можна не погодитися з позицією О.І. Барановського з 

приводу того, що страхове шахрайство можна визначити як протиправну поведінку 

суб'єктів договору страхування внаслідок чого суб'єкти договору страхування 

отримують можливість незаконно і безоплатно обертати капітал на свою користь. З 

одного боку вона спрямована на здобуття страхувальником страхового 

відшкодування шляхом обману або зловживання довірою, або внесення меншої чим 

необхідно, при нормальній оцінці ризиків, страхової премії, а також приховування 

важливої інформації в період дії договору страхування. З іншого боку це відмова 

страховика від виплати страхового відшкодування без належних причин, зазначених 

в законодавстві чи правилах страхування [6, с. 130]. Важливо акцентувати увагу на 

тому, що особою злочинця у сфері страхування може бути виключно суб’єкт 

страхових правовідносин, сторона договору у сфері страхування. 

В даному контексті варто зазначити наукову позицію Н.Б. Пацурії, яка серед 

особливостей страхових правовідносин виділяє таку специфіку як особливий 

(обмежений) суб’єктний склад. У зв’язку із обмеженим характером суб’єктного 

складу страхових правовідносин логічним є висновок щодо обмеженого характеру і 
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кола осіб, які можуть виступати в ролі шахрая у сфері страхування. Так, з метою 

ґрунтовного дослідження особи шахрая у сфері страхування необхідно виділити види 

таких шахраїв [144, с. 98]. 

Так, в першу чергу шахрайство у сфері страхування вчиняється 

страхувальником з метою отримання страхового відшкодування за відсутності 

страхового випадку шляхом його інсценування.  

До другої групи осіб, які можуть виступати в ролі особи злочинця в сфері 

страхування є безпосередньо працівники страховика. Як слушно зазначає з даного 

приводу І.В. Іщук, участь у вчиненні злочину працівників страхових компаній є 

визначальним чинником, що ускладнює їх виявлення та розкриття, оскільки ці особи, 

як правило, завжди вміло використовують зі злочинною метою специфіку страхових 

відносин та застосовують свої спеціальні знання для приховування слідів шахрайства 

[80, с. 80]. Не можна не погодитися з вищезазначеною позицією, адже  завдяки 

досконалому розумінню системи страхування та безпосередньо порядку роботи 

конкретної страхової компанії виникає можливість працівникові прорахувати всі 

можливі ризики з метою ефективного приховування злочину, правдоподібного 

інсценування страхового випадку. Дотримуємося позиції, що працівник компанії 

виступає у ролі організатора, підбурювача або ж пособника у вчинення злочину, що 

призводить до збільшення суспільної небезпеки такого злочину шляхом вчинення 

його групою осіб [71, с. 272]. 

Так, наприклад, 25 листопада 2013 року на лаві підсудних за підробку та 

шахрайство опинився страховий агент. 

Прокуратура Орджонікідзевського району м.Запоріжжя затвердила та 

направила до суду обвинувальний акт у розслідуваному кримінальному провадженні 

відносно співробітника страхової компанії, який з метою незаконного збагачення 

підроб ляв поліси. Кримінальне провадження за обвинуваченням страховика в 

підробці, видачі та використанні завідомо підроблених документів кваліфікуєься за 

ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 та  ч.1, ч.2 ст.190 КК України. 

Встановлено, що чоловік, працюючи агентом в місцевій страховій компанії, 

неодноразово підробляв документи під час надання громадянам послуг із страхування 

майна, нерухомості тощо. Він призвичаївся вносити недостовірні грошові суми в 



 44 

поліси, після чого різницю привласнював собі. Слідством встановлено понад 60 таких 

підробок [155]. 

Третім видом особи шахрая у сфері страхування є безпосередньо сам страховик. 

Однак, випадки вчинення шахрайства у сфері страхування відносно страхувальника 

є обмеженими. Яскравим варіантом, коли сам страховик, виступає у ролі особи 

шахрая у сфері страхування є отримання страхового відшкодування за договором 

перестрахування майна шахрайським шляхом.  

Важливим питанням в контексті дослідження шахрая у сфері страхування є 

також мотив вчинення відповідного злочину. Погоджуємося із науковою позицією 

В.Л. Пластуна з приводу того, що серед найбільш популярних мотивів здійснення 

страхового шахрайства найчастіше зустрічаються наступні:  

- бажання скористатися випадком для здобуття максимуму компенсації; 

- бажання повернути гроші, витрачені на страхові внески;  

- жалість до самого себе, коли здобуття відшкодування, є своєрідною 

формою моральної компенсації за життєві невдачі;   

- користь, коли здобуття відшкодування є єдиним джерелом заробітку;  

- можливість не здійснювати страхових виплат і перекласти 

відповідальність на страхувальника;   

- повне або часткове привласнення страхових внесків страхувальників з 

метою додаткової наживи (з боку працівників страхових компаній) [147, с. 481]. 

Також, ґрунтовна класифікація мотивів вчинення шахрайства у сфері 

страхування надана І.В. Іщук, яка вважає, що основні мотиви, якими керуються 

шахраї, вчиняючи злочини проти матеріальних інтересів страховиків, можна 

класифікувати в такий спосіб: 

– пов’язані з фінансовими труднощами страхувальника: необхідність 

термінової сплати боргу; матеріальні ускладнення в сім’ї; потреба повернення 

кредиту; ймовірна конфіскація об’єкта страхування тощо; 

– пов’язані зі станом об’єкта страхування, зокрема незадовільний 

технічний стан автомобіля, що потребує коштів на відновлювальний ремонт; 
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– пов’язані з діями страховика: несправедливі, на думку страхувальника, 

умови страхування, безпідставні відмови страховика задовольнити минулі претензії 

страхувальника тощо [180, с. 83-84]. 

В контексті дослідження особи шахрая у сфері страхування варто вказати на 

такий особливий мотив, як необхідність удосконалення застрахованого майна. Так, 

наприклад, страхувальник може самостійно інсценувати підпал квартири з метою 

зробити в квартирі новий ремонт. Тобто, шахрай не позбувається застрахованого 

майна повністю або не інсценує його зникнення або знищення. Ключовим 

відображенням даного мотиву в реальній ситуації є часткове псування застрахованого 

майна з метою покращення його функціонального удосконалення. 

Аналізуючи такий елемент криміналістичної характеристики шахрайства у 

сфері страхування як особа злочинця, варто звернути увагу також і на класифікацію 

типів шахраїв. Так, до них В.Л. Пластун відносить: 

1) Шахраї - дилетанти, які здійснюють обман страхової компанії вперше 

через ситуацію, що склалася. 

2) Особи, які здійснюють страхові шахрайства для компенсації витрат на 

бізнес і комерційну діяльність. 

3) Особи, які через свої посадові обов'язки реєструють або розслідують 

обставини страхової події, а також видають документи, підтверджуючі розмір шкоди 

і збитку від страхового випадку. 

4) Професійні шахраї – особи, які професійно і систематично займаються 

реалізацією шахрайських схем [147, с. 477-478]. 

Із розвитком та поширенням шахрайства у сфері страхування майна 

збільшується і масштаб даних злочинів. Так, непоодинокими є випадки, коли з метою 

вчинення шахрайства у сфері страхування створюються організовані злочинні групи, 

що безпосередньо спеціалізуються на шахрайстві у сфері страхування. У зв’язку з 

цим, збільшується суспільна небезпека даного діяння, підвищується організованість 

осіб, які займаються такими видами злочинів, формується конкретна тактика, що 

призводить до труднощів в процесі розслідування шахрайства у сфері страхування.  

Так, наприклад, 5 квітня 2017 року Бабушкінський суд міста Дніпро своїми 

рішеннями надав тимчасовий доступ до усіх банківських рахунків СК "Кремінь" та 
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СК "Актив-гарант" в банківських установах "Альфа-банк", "Фортуна-банк", 

"Сбербанк" та ПУМБ. Аргументом для прийняття такого рішення було проведення 

досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 Кримінального 

кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або 

організованою групою). 

"Правоохоронці виявили, що групою осіб був розроблений злочинний план, 

направлений на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом. Відповідно 

до схеми, вказані особи зареєстрували декілька юридичних осіб та уклали агентський 

договір зі страховою компанією ТДВ "СК "Промінвест", розробили бланки договорів 

позики грошових коштів, взяли в оренду офісні приміщення, в яких розміщувались 

члени злочинної групи  - кредитні спеціалісти, які безпосередньо шляхом обману 

заволодівали грошовими коштами громадян", – йдеться в розслідуванні. 

Слідство виявило, що значна частина грошових коштів, отриманих шляхом 

шахрайства під потерпілих, що акумулювалися на рахунках СК "Промінвест", у 

подальшому переводилась на банківські рахунки страхових компаній, в числі яких 

"Актив-гарант" та "Кремінь". 

У рішенні Печерського суду Києва від 14 листопада 2017 року говориться, що 

в досудовому розслідуванні вдалося розкрити злочинну схему, метою якої був "чорний 

обнал". Зазначається, що встановлена група осіб, використовуючи низку 

підконтрольних підприємств, вчинила незаконні маніпулятивні дії з цінними 

паперами на фондовій біржі «Іннекс». 

"Цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, 

використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових 

операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного 

протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, операції по 

яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких 

коштів", – говориться у матеріалах розслідування. 

Загалом слідчі з’ясували, що група осіб в період 2016-2017 рр. вступили в зговір 

з посадовими особами фондової біржі "Іннекс" задля відмивання коштів та 

проведення "обналу" [183]. 



 47 

Характеристика особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики 

злочину повинна будуватися на основі врахування тих типових рис соціального і 

соціально-психологічного характеру, що властиві особам, які вчинили злочини 

розглянутої категорії протягом певного часового періоду. Знаючи їх, слідчий зможе 

вірно визначити напрямок розслідування. Крім того, не можна забувати, що чим 

глибше слідчий вивчить психологію обвинуваченого, тим ефективніше він зможе 

проводити будь-яку слідчу (розшукову) дію, одержати найбільш повний доказовий 

матеріал [122, с. 67]. 

Отже, враховуючи вищезазначене, можемо дійти до висновку про те, що особа 

злочинця в контексті дослідження шахрайства у сфері страхування повинна мати 

статус страхувальника або страховика. Тільки в такому випадку, шахрайство вчинене 

відповідними особами є шахрайством у сфері страхування. Також, варто звернути 

увагу на те, що в ролі шахраїв у сфері страхування можуть виступати наступні 

суб’єкти страхових правовідносин:  

– страхувальник; 

– працівник страхової компанії; 

– страховик.  

Шахрайство у сфері страхування може вчинюватися як одноособово так і 

групою осіб. Однак, варто акцентувати увагу на тому, що суспільна небезпека 

шахрайства у сфері страхування збільшується у зв’язку із вчиненням даного злочину 

групою осіб. Більше того, ускладнюється також і процесу викриття та розслідування 

даного злочину. Також, важливо відзначити, що  ускладнюючим елементом 

розслідування і викриття даного злочину є участь у його вчиненні представника 

страхової компанії, оскільки дана особа має високий рівень обізнаності у сфері 

страхування, володіє відповідними професійними знаннями, які дають змогу якісно 

та кваліфіковано сформувати план вчинення відповідного злочину, вчасно та 

оперативно здійснити організаційні дії по підготовці даного злочину, передбачити 

можливі труднощі в процесі реалізації злочинного умислу. Саме тому, від рівня 

дослідження такого структурного елементу криміналістичної характеристики 

шахрайства у сфері страхування залежить і ефективність здійснення розслідування. 
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1.3. Типова слідова картина вчинення шахрайства у сфері страхування 

 

Одним з основних елементів криміналістичної характеристики шахрайства у 

сфері страхування є типова слідова картина даного злочину. Ґрунтовне науково-

практичне дослідження особливостей типової слідової картини конкретного злочину 

має вагоме значення для формування методики розслідування будь-якого злочину, 

оскільки типова слідова картина перебуває у безпосередньому зв’язку з іншими 

структурними елементами криміналістичної характеристики злочину, такими як 

особа злочинця, спосіб його вчинення та приховання. Вчинення злочину 

супроводжується появою слідів, які  являють собою певні зміни у середовищі. Саме 

тому слід є надзвичайно інформативним структурним елементом криміналістичної 

характеристики злочину, оскільки безпосередньо дозволяє відтворити обставини 

вчинення злочинного діяння. Надзвичайно велике значення слідів в контексті 

розслідування шахрайства у сфері страхування полягає у тому, що слід є 

відображенням тієї сукупності дій, яка була вчинена злочинцем для реалізації свого 

злочинного умислу. 

Як слушно зазначає М.В. Салтевський, злочин є подією матеріального світу, 

про що свідчить наявність певної сукупності слідів, які виникають в результаті змін в 

органічній та неорганічній природі. В криміналістичній науці такі відображення 

поділяються на матеріальні (виникають як результат взаємодії різних об’єктів) та 

ідеальні (суб’єктивні образи об’єктивної дійсності, відображені в пам’яті людини) 

[158, с. 180]. Як правило, в результаті вчинення злочину, в навколишньому 

середовищі залишаються сліди різного характеру. Саме тому, від рівня дослідження 

системи типових злочинів, які утворюються в результаті вчинення конкретного 

злочину, залежить і якість та ефективність методики його розслідування.  

Погоджуємося із науковою позицією О.В. Ткач з приводу того, що у 

криміналістиці сліди розуміють у широкому та вузькому значенні. У широкому 

розумінні сліди – це результат будь-якої матеріальної зміни первинної обстановки 

внаслідок вчинення злочину: матеріально-фіксовані зміни одного об'єкта на інший; 

поява чи зникнення тих чи інших предметів, порушення первинного стану, 

місцезнаходження, стану різних об'єктів (наприклад, загублені злочинцем на місці 
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події власні речі, скалки розбитого віконного скла). А сліди у вузькому розумінні, це 

– матеріально-фіксовані відображення зовнішньої будови одного об'єкта на іншому 

(сліди-відображення). Сліди-відображення виникають внаслідок взаємодії двох 

об'єктів і мають достатньо широке розповсюдження: це сліди рук людини, ніг, взуття, 

зубів, транспортних засобів, знарядь та інструментів тощо [174, с. 12].  

На нашу думку, слід варто розглядати у широкому розумінні, оскільки це не 

тільки сліди-відображення, які з’являються в результаті взаємодії двох предметів 

матеріального світу. Велике значення мають й ідеальні сліди, що утворюються у 

пам’яті людей, які стали очевидцями відповідної події. У багатьох випадках, саме такі 

сліди дозволяють здійснити ретроспективну оцінку обставин, за яких було вчинене 

діяння. Більше того, саме такі сліди формують чітке уявлення про особу злочинця та 

дозволяють створити фоторобот відповідної особи, провести таку слідчу (розшукову) 

дію як пред’явлення до впізнання [74, с. 100]. 

В даному контексті  варто зазначити, що формування доказової бази у 

кримінальній справі прямо залежить від якості дослідження і оцінки слідів 

злочинного діяння.  

Необхідно розрізняти матеріальні та ідеальні сліди. Матеріальні сліди 

найчастіше виявляються на місці готування до злочину, місці вчинення злочину, 

особі злочинця, особі потерпілого. На відміну від матеріальних, ідеальні сліди 

зберігаються в пам'яті людини, а тому потребують фіксації та аналізу у найкоротші 

терміни. Робота з цими слідами обумовлює тісний зв'язок криміналістичної методики 

із криміналістичною тактикою, зокрема при проведенні слідчих (розшукових) дій. 

Від рівня правильності та обґрунтованості оцінки слідів конкретного злочину, 

їх аналізу та систематизації залежать формування якісних слідчих версій та 

ефективність розслідування відповідного злочину в цілому. Саме тому в контексті 

дослідження криміналістичної характеристики шахрайства у сфері страхування, 

варто також акцентувати увагу і на такому структурному елементі як типова слідові 

картина відповідного злочину.  

М.А. Погорецький вважає, що безпосереднім джерелом слідів злочину в 

загальному розумінні є суспільно небезпечний вплив особи, що вчинила злочин, 
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поведінка якої проявляється у формі дії або бездіяльності, на об’єктивну дійсність, 

взаємодія предметів і станів, тобто сама подія злочину [148, с. 20]. 

Тобто, враховуючи вищезазначену наукову позицію можна зробити висновок 

про те, що сліди утворюються внаслідок безпосереднього впливу особи на 

навколишнє середовище в ході реалізації свого злочинного умислу. Саме тому, сліди, 

які залишає злочинець є надзвичайно потужним інструментом для відтворення подій, 

які сталися в минулому, та які слідчий може сприймати тільки шляхом дослідження 

змін в навколишньому середовищі, які спричинили конкретне злочинне діяння.  

Обґрунтованою є наукова позиція М.В. Салтевського, який інформацію про 

подію злочину, що утворилася в процесі його вчинення, назвав «слідова картина» 

[159, с. 181], розуміючи під цим сукупність матеріальних та ідеальних відображень і 

умов, існуючих на момент виявлення злочину. 

«Слідова картина» є комплексним структурним елементом  криміналістичної 

характеристики, оскільки в дане поняття входять різні види слідів, що 

характеризують особливості способу, обстановки, місця, часу вчинення злочину, а 

також характеризують психологічні особливості особи злочинця, який вчинив даний 

злочин. Поняття «типова слідова картина», має також важливе значення для 

формування ефективної методики розслідування злочину, оскільки дане поняття 

охоплює сформовані на основі дослідження статистики найпоширеніші сліди, які 

зазвичай залишаються в наслідок вчинення конкретного виду злочину.  У зв’язку з 

цим не можна не погодитися з науковою позицією Р.С. Бєлкіна, який зазначає, що 

описання способів вчинення злочинів полягає не лише в описанні дій, за допомогою 

яких досягнуті цілі злочинного посягання, але й в описанні типових наслідків 

застосування того або іншого способу, тобто характерних слідів та місць їх 

локалізації. «Голе» описання способу злочину не досягає мети: опис треба 

здійснювати або від  слідів застосування цього способу, або до слідів такого 

застосування [8, с. 178]. 

Тому орієнтація на сліди, важливі для розслідування злочинів, є особливо 

необхідною в системі елементів криміналістичної характеристики злочинів. Дійсно, 

від аналізу окремих слідів – до їх комплексу, у співвідношенні з обстановкою події, 

можна висунути найбільш обґрунтовані версії про вчинення злочинів. Висування 
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останніх є результатом не лише аналізу, але й синтезу інформації, що міститься в 

слідовій картині [99, с.26]. 

На думку А.В. Гриненка, при розслідуванні злочину всі сліди в сукупності 

мають важливе значення, оскільки вони є результатом відображення події злочину, 

яка відбулася. Кожен предмет матеріального світу можна віднести до джерел 

інформації, оскільки він має властивість відображення слідів злочинної події. У 

криміналістиці встановлено, що кожен злочин залишає певну сукупність слідів, і 

завданням слідчого є їхнє виявлення та уміле використання з метою  розкриття 

злочину, розшуку й викриття злочинця [156, с.75]. 

Враховуючи той факт, що злочин пізнається через призму тих слідів, які 

залишаються в результаті його вчинення, можна зробити висновок про те, щоб без 

якісного встановлення слідчим слідової картини злочину неможливо здійснювати 

ефективне розслідування. В даному контексті не можна не погодитися із науковою 

позицією В. О. Коновалової з приводу того, що слідова картина злочину є новим 

елементом криміналістичної характеристики і становить собою комплекс слідів, які 

відображають картину події злочину та поведінку суб’єкта на місці злочину, дозволяє 

висунути найбільш обґрунтовані версії щодо його вчинення. Так, на її думку, 

поведінка особи завжди відображається в навколишньому середовищі у вигляді 

особистого сліду, який не менш цікавий для вивчення, ніж слід пальця руки. Але, на 

відміну від сліду пальця його руки, слід поведінки завжди є на місці події та несе 

набагато більший обсяг криміналістично значущої інформації про особу злочинця 

[100, с. 25]. 

До типової слідової картини злочину відносяться різні види слідів, кожен з яких 

має вагоме значення для здійснення розслідування. Найобгрунтованішою 

класифікацією слідів злочину вважаємо класифікацію, надану М. В. Салтевським, 

який пропонує класифікувати сліди злочину за наступними підставами:  

1) філософською підставою служить теорія відбиття; виходячи із цього всі 

об'єкти поділяють на два класи: а) джерела ідеального (психічного) відображення 

(люди) і б) джерела матеріальних відображень (речі); 

2) підставою кримінально-процесуальної класифікації є поділ доказів на 

особистісні й речові. Особистісні джерела – це люди, що виступають суб'єктами 
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злочину або мають інформацію, що стосується події злочину (потерпілий, свідки та 

ін.);  

3) криміналістичною підставою класифікації джерел інформації є теорія 

криміналістичної ідентифікації й поняття криміналістичної тотожності. Будь-який 

об'єкт, що перебуває в межах кримінального судочинства, розглядається в аспекті 

його рівності, тотожності самому собі, тобто чи є він тим самим, що «був присутній» 

на місці події або «брав участь» у вчиненні злочину [159, с. 257]. 

Однією із найбільш практично значущий класифікацій слідів злочину є  поділ 

на матеріальні та ідеальні сліди. Досліджуючи проблематику типової слідової 

картини шахрайства у сфері страхування, варто зазначити, що за результатами 

вчинення даного злочину утворюються як матеріальні, так і ідеальні сліди, які можуть 

існувати в навколишньому середовищі у різних проявах та формах. З даного приводу 

варто зазначити, що з позиції пізнавальної діяльності, що здійснюється в процесі 

розслідування прихованих злочинів, важливим для розуміння інсценування є те, що 

слідова картина  представляється в перевернутому вигляді, що порушує природній 

хід подій, тобто причинно-наслідковий зв'язок, який повинен бути при аналізі 

виявлених слідів та речових доказів та спонукати до формування висновків про 

причини їх виникнення в даному місці в даний час [74, с.104]. 

Дана наукова позиція стосується безпосередньо і шахрайства у сфері 

страхування, адже злочинець в даному випадку намагається штучно створити умови, 

за яких останній може отримати страхове відшкодування. Тобто, шахрайські дії, 

направлені на обман страховика, маскуються під законну підставу отримання 

страхового відшкодування, а саме – страховий випадок. У зв’язку з цим, розслідуючи 

даний злочин варто розуміти, що більшість його слідів особою злочинця представлені 

як результати пошкодження або знищення застрахованого майна, які сталися поза 

волею страхувальника. У зв’язку з цим варто відзначити той факт, що чітке 

встановлення та збирання слідів злочину в ході розслідування шахрайства у сфері 

страхування дозволяє встановити спосіб вчинення та спосіб приховання даного 

злочину, сформувати слідчі версії щодо особи злочинця, який може виступати в ролі 

як окремої фізичної або юридичної особи, так і являтися групою осіб.  
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Не можна не погодитися із науковою позицією В.С. Головкіна з приводу того, 

що багатоманітність способів шахрайства обумовлює широкий спектр слідів його 

вчинення (отримані від потерпілого відомості про шахраїв, їх дій, залишені засоби 

злочину - розписки, фіктивні угоди, рахунки, особисті документи, матеріальні речі, 

тощо). Ці особливості визначають специфіку слідоутворення при вчиненні 

шахрайства. Матеріальними слідами шахрайства можуть виступати предмети, 

використані для введення потерпілого у оману (документи, грошові кошти, 

транспортні засоби, підроблені гроші, ювелірні вироби, т.д.) [39, с.8]. 

На нашу думку, одним із найпоширеніших слідів вчинення шахрайства у сфері 

страхування є документи шляхом яких особи можуть реалізовувати свій злочинний 

умисел. Це можуть бути акти огляду пошкодженого майна, які підтверджують 

наявність страхового випадку, в наслідок якого застрахованому майну були завдані 

відповідні пошкодження, які є підставою для виплати страхового відшкодування.  

Враховуючи вищезазначене можна здійснити детальну характеристику слідів 

шахрайства у сфері страхування. До типових матеріальних слідів шахрайства у сфері 

страхування слід віднести наступні:  

1) документи;  

2) інформація, внесена в базу даних комп’ютерних систем;  

3) сліди рук та ніг;  

4) сліди предметів та транспортних засобів;  

5) сліди підпалу, затоплення та іншого негативного впливу на об’єкт договору 

страхування [74, с. 131]. 

Також, варто акцентувати увагу на тому, що в ході розслідування шахрайства у 

сфері страхування вагоме значення мають також ідеальні сліди, що безпосередньо 

відображаються у пам’яті осіб, які стали свідками події, представників 

уповноважених органів, які здійснювали фіксацію страхового випадку та 

безпосереднє його дослідження.  

В. Д. Ларичев, досліджуючи шахрайство у сфері страхування, звертає увагу на 

те, що злочинець залишає найчастіше матеріально-фіксовані сліди: сліди рук, сліди 

транспортних засобів, майно, яке страхує злочинець, сліди пожеж, фіктивні страхові 

поліси та інші документи [125, с. 44]. 
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Однак, на нашу думку, в контексті дослідження типової слідової картини 

шахрайства у сфері страхування, слід зазначити, що в даному випадку вагоме 

значення мають також й ідеальні сліди на рівні із матеріальними.  

Як слушно зазначає І.В. Іщук, криміналістичний аналіз способу вчинення 

злочину полягає не лише в характеристиці дій, за допомогою яких забезпечується 

підготовка, вчинення та приховування протиправний дій, а й в описанні типових 

слідів застосування того чи іншого способу, місць їх локалізації. Перелік об’єктів, які 

зберігають інформацію про подію шахрайств у сфері автострахування, умовно 

складається з шести груп: 

1) документи (страхова справа, що стосується страхової події, на право 

управління, володіння і користування транспортними засобами, зокрема підроблені, 

особисті посвідчення, документи митного оформлення, офіційні довідки тощо); 

2) предмети (автомобілі, їх частини, знаряддя та засоби для виготовлення 

підроблених номерів та документів, фрагменти обстановки місця події); 

3) приміщення та ділянки місцевості (місця інсценування страхової події, 

страхові компанії, гаражі, стоянки, СТО, приватні ремонтні майстерні, офісні та 

житлові приміщення тощо); 

4) гроші та матеріальні цінності (рухоме й нерухоме майно страхувальника, 

готівкові та безготівкові кошти, у тому числі електронні банківські розрахунки); 

5) електронні носії інформації (системні блоки комп’ютерів, жорсткі та гнучкі 

магнітні диски, лазерні диски тощо); 

6) пам’ять людей (ідеальні сліди) [80, с. 85]. 

Дана класифікація є також актуальною і при характеристиці типової слідової 

картини шахрайства у сфері страхування вцілому. Так, дану слідові картину 

складають такі сліди: 

1) документи: 

- страхова справа; 

- довідки уповноважених органів; 

- акти огляду місця події, де відбувся страховий випадок; 

2) предмети (безпосередньо об’єкти договору страхування); 

3) місце, де безпосередньо відбулося інсценування страхового випадку: 
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5) електронні носії, які містять інформацію щодо відповідної страхової  

6) ідеальні сліди. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, що типова слідова 

картина шахрайства у сфері страхування є досить різноманітною та включає в себе 

різні види слідів. Варто акцентувати увагу на тому, що саме за допомогою 

дослідження типової слідової картини шахрайства у сфері страхування, можна 

напрацювати якісну та ефективну методику розслідування даного злочину, 

гарантувати оперативність та організаційну довершеність здійснення відповідного 

розслідування. Типова слідова картина являє собою комплексне явище та включає всі 

можливі сліди, які зазвичай залишаються в навколишньому середовищі у зв’язку із 

вчиненням конкретного злочину. Що ж до шахрайства у сфері страхування, то варто 

зазначити, що сліди в результаті вчинення даного злочину можуть бути 

різноманітними, саме тому методика дослідження типової слідової картини даного 

злочину полягає у аналізі та вивчення великої кількості справ, пов’язаних із 

розслідуванням шахрайства у сфері страхування з метою виявлення основних 

тенденцій його вчинення та встановлення найпоширеніших слідів, які залишаються 

після його вчинення.  

 

Висновки до Розділу І 

 

Шахрайство у сфері страхування набуло надзвичайно великого поширення на 

страховому ринку у зв’язку із розвитком рівня технологічної оснащеності злочинців. 

Станом на сьогодні, великий відсоток страхових випадків за договором страхування 

є інсценованими з метою введення в оману страховика та отримання страхового 

відшкодування незаконним шляхом. У зв’язку з цим, дослідження криміналістичної 

характеристики шахрайства у сфері страхування є надзвичайно актуальним для 

розвитку та удосконалення методики розслідування такого виду злочинів.  

Аналізуючи криміналістичну характеристику шахрайства у сфері страхування, 

можна зробити наступні висновки: 

1.1 Варто зазначити, що способом вчинення шахрайства у сфері страхування є 

певна послідовність дій, спрямована на вчинення об’єктивної сторони даного 
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злочину, що пов’язана безпосередньо з конкретними діями направленими на 

пошкодження, фізичне знищення, інсценування зникнення або викрадення 

відповідного майна з метою штучного створення страхового випадку. 

1.2 В даному науковому дослідження особливостей розслідування шахрайства 

у сфері страхування було запропоновано модель дослідження способу вчинення 

шахрайства у сфері страхування, яка передбачає його характеристики через призму 

таких трьох етапів як підготовчий, безпосереднє вчинення злочину та його 

приховання.  

1.3 Підготовчий етап шахрайства у сфері страхування полягає у детальному 

плануванні безпосередньо самого способу вчинення відповідного злочину з 

одночасним визначенням шляхів його приховування. Важливим аспектом є те, що 

спосіб вчинення шахрайства у сфері страхування є одночасно і способом його 

приховання, оскільки основним завданням шахрая у сфері страхування є 

інсценування страхового випадку, тобто умисне знищення або пошкодження майна, 

яке зовні виглядає як законна підстава для отримання страхового відшкодування за 

договором страхування. 

1.4 Говорячи про другий етап вчинення шахрайства у сфері страхування, варто 

акцентувати увагу на тому, що саме на цьому етапі здійснюється інсценування 

страхового випадку. Дані дії можуть проявлятися в пошкодженні або в повному та 

безповоротному знищенні об’єкта договору страхування з метою отримання 

страхового відшкодування.  

1.5 В контексті дослідження криміналістичної характеристики шахрайства у 

сфері страхування, варто зазначити що третій етап співпадає безпосереднім 

вчиненням злочину, оскільки сутність даного виду шахрайства полягає у 

інсценуванні страхового випадку та подачі останнього як законної підстави для 

виплати страхового відшкодування. 

1.6 Що ж до способів вчинення шахрайства у сфері страхування з боку самого 

страхувальника, то варто зазначити, що до відповідної категорії слід відносити будь-

які дії відносно майна, які породжують квазі-страховий випадок. Тобто, це умисне 

пошкодження майна або інсценування його крадіжки чи безповоротної втрати, у 

зв’язку з якими, відповідно до договору добровільного страхування, страховик 
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зобов’язаний здійснити страхову виплату. Більше того, страхувальники видають 

випадки пошкодження або безповоротної втрати майна за нещасний випадок з метою 

унеможливлення страховою компанією відшкодування відповідних коштів в 

регресному порядку.  

1.7  У випадку, якщо суб’єктом вчинення шахрайства у сфері страхування є сам 

страхувальник, то створення страхової події штучно є визначальним елементом 

об’єктивної сторони відповідного складу злочину та безпосередньо способом його 

вчинення. 

1.8 Особливістю вчинення шахрайства у сфері страхування є саме інсценування 

страхового випадку, що безпосередньо є основним ускладненням процесу 

розслідування даного злочину, оскільки в більшості випадків виникають труднощі в 

ході доказування умисного створення умов, за яких виник страховий випадок. 

1.9 Інсценування страхового випадку – це комплекс дій,  направлений на 

введення страховика в оману шляхом створення ситуації, за умов якої, відповідно до 

договору страхування, страховик змушений здійснити страхову виплату. 

Інсценування може здійснюватися різними способами, такими як: підпал, затоплення, 

повне або часткове знищення об’єкту договору страхування шляхом застосування 

вибухових речовин та пристроїв, інсценування крадіжки, повне або часткове 

знищення об’єкту договору страхування шляхом впливу на нього шкідливих речовин, 

повне або часткове знищення об’єкту договору страхування майна шляхом впливу на 

нього гострих або важких предметів та інші шляхи повного або часткового знищення 

об’єкта страхування за договором страхування. 

1.10 До способів вчинення шахрайства у сфері страхування представником 

страхової компанії слід відносити: сприяння страхувальнику у організації 

інсценування страхового випадку, підготовка плану, ознайомлення страхувальника з 

можливими шляхами вчинення шахрайства у сфері страхування майна. 

1.11 До способів вчинення шахрайства страховиком необхідно відносити: 

видачу недійсного договору страхування, оформлення договору страхування заднім 

числом, інсценування страхового випадку з метою отримання страхового 

відшкодування за договором перестрахування майна 
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2.1.Досліджуючи особливості такого елементу криміналістичної 

характеристики шахрайства у сфері страхування як особа злочинця, варто звернути 

увагу на наступне. Шахрайство у сфері страхування можливе виключно у випадках 

наявності страхових правовідносин між страховиком та страхувальником. Тобто, 

особа злочинця повинна бути суб’єктом страхових правовідносин і мати статус або 

страховика, або страхувальника. В даному контексті можна говорити про те, що в 

даному випадку шахрайство у сфері страхування характеризується спеціальним 

суб’єктом, оскільки суб’єктом вчинення конкретного виду шахрайства може бути 

тільки обмежене коло осіб.  

2.2 У ролі шахраїв у сфері страхування можуть виступати наступні суб’єкти 

страхових правовідносин: страхувальник, працівник страхової компанії, страховик.  

2.3 У випадках коли особа видає себе за представника відомої страхової 

компанії, користується її фірмовими бланками та має підроблену печатку відповідної 

юридичної особи проте не є страховиком, необхідно враховувати що в даному 

випадку настання страхового випадку та подання заяви про відповідний випадок не є 

моментом, з якого злочин вважається закінченим, оскільки за таких умов саме діяння 

містить дещо інше змістовне наповнення, оскільки постає питання про визнання 

такого шахрайства шахрайством у сфері страхування. Ми дотримуємося позиції, що 

даний вид шахрайства не характеризується ознаками шахрайства у сфері страхування, 

оскільки особа злочинця в даному випадку не має юридичного статусу ні страховика, 

ні страхувальника. Відповідно, враховуючи той факт, що фактично між суб’єктами 

не існує страхових відносин, методика розслідування такого злочину є абсолютно 

інакшою та не стосуються сфері страхування. 

2.4 Шахрайство у сфері страхування може вчинюватися як одноособово так і 

групою осіб. Однак, варто акцентувати увагу на тому, що суспільна небезпека 

шахрайства у сфері страхування збільшується у зв’язку із вчиненням даного злочину 

групою осіб. Більше того, ускладнюється також і процесу викриття та розслідування 

даного злочину. Також, важливо відзначити, що  ускладнюючим елементом 

розслідування і викриття даного злочину є участь у його вчиненні представника 

страхової компанії, оскільки дана особа має високий рівень обізнаності у сфері 

страхування, володіє відповідними професійними знаннями, які дають змогу якісно 
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та кваліфіковано сформувати план вчинення відповідного злочину, вчасно та 

оперативно здійснити організаційні дії по підготовці даного злочину, передбачити 

можливі труднощі в процесі реалізації злочинного умислу. 

3.1 Досліджуючи слідову картину вчинення шахрайства у сфері страхування, 

неможливо побудувати якісну та ефективну методику розслідування даного злочину. 

Саме типова слідова картину відображає характер вчиненого злочину, визначає 

спосіб його вчинення та містить інформацію щодо особи, яка безпосередньо вчинила 

відповідний злочин.  

3.2 Типова слідова картина шахрайства у сфері страхування майна 

характеризується наступними видами слідів: документи (страхова справа, довідки 

уповноважених органів, акти огляду місця події, де відбувся страховий випадок), 

предмети (безпосередньо об’єкти договору страхування майна), місце, де 

безпосередньо відбулося інсценування страхового випадку,  електронні носії, які 

містять інформацію щодо відповідної страхової, ідеальні сліди. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ 

СТРАХУВАННЯ  

 

 

2.1. Обставини, які підлягають встановленню на початковому етапі 

розслідування шахрайства у сфері страхування 

 

Початковий етап розслідування злочину має надзвичайно вагоме значення для 

здійснення досудового розслідування в цілому, адже саме на даному етапі 

закладається інформаційний та організаційний фундамент для здійснення 

розслідування злочину, а саме встановлюються відповідні обставити, формуються 

типові слідчі версії. Саме тому від рівня дослідженості особливостей проведення 

початкового етапу розслідування та комплексу дій, які необхідно вчинити на даному 

етапі, залежить рівень ефективності розкриття шахрайства у сфері страхування. У 

зв’язку з цим, чіткі методичні аспекти проведення початкового етапу розслідування 

шахрайства у сфері страхування потребують ґрунтовного науково-теоретичного 

дослідження, оскільки дана проблематика не була ґрунтовно досліджена вченими-

криміналістами.  

Як слушно зазначає С.Н. Чурилов, структурна побудова криміналістичних 

методик розслідування окремих видів злочинів визначається поділом процесу 

розслідування на початковий та наступний етапи. Початковий етап розслідування має 

на меті розкриття злочину, тобто встановлення характеру події, що відбулася; його 

учасників; суспільно-небезпечних наслідків; місця знаходження підозрюваних осіб, а 

також їх затримання і застосування до них запобіжних заходів (за наявності законних 

підстав). Наступний етап розслідування присвячується встановленню істини у справі 

у всіх її деталях, притягненню винних осіб як обвинувачених і викриття їх у вчиненні 

розслідуваного злочину; проведенню профілактичної роботи, застосування заходів 

задля відшкодування матеріальних збитків у разі їх заподіяння та вирішення інших, 

передбачених кримінальним процесуальним законом, завдань [185, с. 29-30]. 
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Враховуючи вищезазначене можна прийти до висновку про те, що саме на 

початковому етапі розслідування надзвичайно важливо чітко та системно визначити 

обставини, які підлягають встановленню з метою закладення організаційних засад 

здійснення подальшого досудового розслідування. Дані обставини безпосередньо 

формують основні напрями розслідування та визначають найважливіші питання, які 

необхідно вирішити для ефективного розкриття справи. 

У ст. 91 КПК чітко вказаний перелік обставин, які підлягають доказуванню в 

кримінальному провадженні. Дана стаття окреслює загальний предмет доказування в 

кримінальному провадженні України. Однак, варто зазначити, що кожна група 

злочину відносно родового об’єкта поділу може мати певні особливості змістовного 

наповнення предмета доказування.  

Встановлення обставин, передбачених у ст. 91 КПК, має важливе значення для 

повного, всебічного, об’єктивного, справедливого та своєчасного здійснення 

досудового дослідження. Нормативні положення кримінального процесуального 

законодавства, що визначають дані обставини впливають на процес доказування по 

справі в цілому, визначають його основні орієнтири, встановлюють чіткий алгоритм 

процесуальних дій.  Однак, варто зазначити, що коло обставин, які підлягають 

встановленню в кримінальному провадженні, та предмет доказування є різними 

правовими категоріями.  

Так, на думку С.С. Чернявского, по-перше, за етимологією, «обставина» 

буквально означає: «явище, подія чи факт, що пов’язані з чим-небудь, супроводжують 

що-небудь». Йдеться про дійсні події, явища або процеси, тобто про те, що фактично 

відбулось. Натомість предмет доказування у кримінальній справі чітко визначений 

кримінально-процесуальним законодавством, і є незмінною конструкцією 

(абстракцією), елементи якої, на думку законодавця, є достатніми для встановлення 

істини в будь-якій справі. По-друге, «обставини, що підлягають встановленню», є 

категорією криміналістичної методики, а перелік цих обставин наповнюється 

конкретним змістом і залежить від видової (групової) характеристики злочинів, а 

також конкретної ситуації розслідування. Цей перелік, поряд із прямими доказами, 

включає різноманітну криміналістично значущу інформацію (проміжні факти й 
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обставини), що виходить за межі предмета доказування, проте має чітке пошуково-

пізнавальне спрямування, визначають напрям розслідування [182, с. 327 - 328]. 

Тобто, можна зробити висновок про те, що обставини, які підлягають 

доказуванню в кримінальному провадженні є ширшою правовою категорією, аніж 

предмет доказування. Більше того, предмет доказування являє собою юридичну 

конструкцію, сформовану з метою оптимізації здійснення досудового розслідування, 

обставини ж в свою чергу – це об’єктивно існуючі явища та події, що сталися в 

минулому та потребують дослідження з метою розкриття злочину [69, с. 100]. 

Як зазначає М.М.Михеєнко, предмет доказування являє собою узагальнене 

відображення об’єкта кримінально-процесуального пізнання, що здійснюється через 

судові докази. Вчений предметом доказування визначив певну сукупність 

передбачених кримінально-процесуальним законом обставин, встановлення яких 

потрібне для розгляду заяв і повідомлень про злочини, кримінальної справи в цілому 

або судової справи в стадії виконання вироку, а також для прийняття процесуальних 

профілактичних заходів у справі [131, с. 98 - 99]. 

Так, предмет доказування формується безпосередньо з обставин, які необхідно 

встановити в ході кримінального провадження. Дана правова категорія являє собою 

юридичну конструкцію, яка покликана систематизувати сукупність обставин, які 

підлягають доказування з метою встановлення істини по справі.  

Повне та всебічне дослідження та аналіз слідчим даних обставин є запорукою 

ефективності здійснення досудового розслідування та оперативності розкриття 

злочину. Процес доказування є складним комплексним процесуальним явищем, від 

якого залежить в цілому рух справи в межах кримінального провадження. Тому 

питання встановлення обставин щодо кожного конкретного злочину залишається 

актуальним в силу розвитку суспільних відносин та потреби у постійному 

удосконаленні методик розслідування різних видів злочинів. В даному аспекті, 

методика розслідування шахрайства у сфері страхування повинна удосконалюватися 

із врахуванням новітніх технологій та механізмів, які застосовує злочинець для 

інсценування страхового випадку. Також, важливою обставиною, яка потребує 

встановлення, є особа злочинця, оскільки в більшості випадків шахраями являються 

інтелектуально розвинені люди з досконалим логічним мисленням. Дана ситуація 
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призводить до значних труднощів в ході доказування саме через  можливий факт 

інсценування страхового випадку. 

Однак, з метою здійснення ефективного підготовчого етапу розслідування 

шахрайства в сфері страхування необхідно застосовувати наступні методи акумуляції 

інформації, необхідної для подальшого ходу досудового розслідування. Так, 

правоохоронними органами повинно бути здійснено своєчасне прийняття заяви 

(повідомлення) про виявлення шахрайства у сфері страхування; повинен бути 

проведений ретельний огляд місця події, де безпосередньо відбувся страховий 

випадок; здійснити дослідження залишків застрахованого майна, за їх наявності; 

опитування громадян; дослідження приміщення, в якому здійснився страховий 

випадок на предмет наявності технічної несправності, яка могла б призвести до 

пожежі, затоплення, обвалу і т.д., в наслідок чого відбулося пошкодження або 

знищення застрахованого майна. 

Як слушно зазначає І.В. Іщук, незважаючи на індивідуальність кожного 

вчиненого злочину за обстановкою, способами, учасниками та іншими обставинами, 

практика розслідування й судового розгляду дозволяє відібрати типові, характерні 

для певної категорії справ обставини, що підлягають встановленню у кримінальній 

справі. У справах про страхове шахрайство серед усіх обставин, що підлягають 

встановленню, на перше місце повинен бути поставлений спосіб підготовки, 

вчинення та приховання злочину, який у цьому разі є “ключем” до встановлення 

найістотніших характеристик усіх елементів складу злочину, а також ширшого кола 

обставин, що входять до предмета доказування [80, с. 103]. 

Погоджуємося із вищезазначеною науковою позицією, що певні категорії справ 

мають спільні ознаки предмету доказування, що випливають з криміналістичної 

характеристики злочину. У зв’язку з цим, формування типових підходів до предмету 

доказування певних видів злочинів дозволяє оптимізувати процес здійснення 

досудового розслідування даних злочинів. Саме типізація конкретних юридичних 

конструкцій забезпечує ефективність формування методики розслідування 

конкретного злочину в цілому. Тому питання формування обґрунтованого підходу до 

визначення переліку обставин, які підлягають встановленню на першочерговому 

етапі розслідування шахрайства у сфері страхування відіграє важливу роль в ході 
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удосконалення науково-практичних та методологічних основ розслідування даного 

виду злочинів. 

В контексті шахрайства в сфері страхування, варто акцентувати увагу, що в 

даному випадку центральною обставиною, яку необхідно встановити є саме спосіб 

його приховання, адже на практиці виникають випадки, коли спосіб вчинення та 

спосіб приховання співпадають за своїм змістовним наповненням. Більше того, чітке 

встановлення способу приховання шахрайства в сфері страхування, дозволяє зробити 

висновки як про особливості його вчинення, так і про специфіку підготовки даного 

злочину, особу злочинця [69, с. 101]. 

Однак, важливо розуміти, що в цілому дослідження події злочину та виявлення 

у конкретній події ознак злочину є важливим питанням для подальшого просування 

досудового розслідування. Так, погоджуємося з науковою позицією Л.М. Карнєєвої, 

з приводу того, що “злочинною подія може бути визнана лише в одному випадку, 

коли утворюючі її фактичні обставини відповідають складу одного із злочинів, а 

отже, відсутність події злочину одночасно означає відсутність складу злочину в 

діянні, що викликало ці події”. Доведеність же наявності події злочину означає не що 

інше, як відповідність утворюючих цю подію фактичних обставин складу злочину 

[83, с. 30]. 

Особливо дослідження наявності у події ознак злочину важливо при 

розслідуванні шахрайства у сфері страхування, так як основним способом вчинення 

шахрайства є інсценування страхового випадку. Тому в ході здійснення початкового 

етапу розслідування шахрайства в сфері страхування необхідно чітко встановити в 

конкретній події наявність ознак злочину, визначити фальшивість страхового 

випадку, умисне знищення або пошкодження майна з метою незаконного отримання 

страхового відшкодування. В даному випадку злочинець застосовує всі можливі 

засоби для того, щоб страховий випадок виглядав реально та не викликав сумнівів з 

боку страхової компанії в ході вирішення питання про здійснення страхового 

відшкодування. Тому, в більшості випадків виявлення ознак злочину в такій події 

потребує значних зусиль та підготовки працівників правоохоронних органів.  

На думку А.А. Саковського, інсценування злочину можливе за наявності 

певних умов, таких як: 1) умови зовнішнього середовища; 2) місце та час 
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інсценування;  3) фізіологічний стан особи, що інсценує подію, її розумові здібності 

та навики; 4) можливість виконання дій щодо приховання самостійно або ж із 

допомогою інших осіб; 5) наявність підручних або інших засобів, що сприятимуть 

знищенню слідів, зміні обстановки події; 6) постійного підживлення інсценування 

хибною інформацією (повідомлення про подію, поширення чуток, неправдиві 

свідчення тощо) [157, с. 27]. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, що в ході 

здійснення попереднього етапу розслідування шахрайства у сфері страхування 

необхідним є встановлення наступних обставин:  

1) обставини місця події: місце, де було безпосередньо здійснення укладання 

договору страхування; місце інсценізації страхового випадку; місце реєстрації 

страхової компанія та місце проживання страхувальника; місце здійснення 

підготовчих дій по прихованню даного злочину; 

2) обставини щодо способу вчинення та приховання злочину: злочин вчинений 

одноособово або групою осіб; форма інсценізації страхового випадку (підпал, 

затоплення, імітації викрадення); шляхи приховання злочину; 

3) обставин часу вчинення злочину: час підготовки даного злочину; час 

інсценування страхового випадку; час надходження інформації про виникнення 

страхового випадку;  час отримання інформації про злочин правоохоронними 

органами; 

4) обставини щодо об’єкта страхування: загальна інформація про застрахований 

об’єкт; вид застрахованого об’єкта; власник застрахованого об’єкта; документи, що 

стосуються застрахованого об’єкта; інформація щодо стану застрахованого об’єкту 

на момент інсценізації страхового випадку; засоби охорони застрахованого об’єкта; 

інформація щодо несправності застрахованого об’єкта; 

5) обставини щодо особи підозрюваного: загальні паспортні дані; загальна 

біометрична характеристика; біографічні відомості; інформація з роботи; соціальний 

та фінансовий статус; місце реєстрації та фактичного проживання; психологічний 

портрет; професійні навички; сфера діяльності; інформація щодо наявності 

попередніх судимостей; його роль у вчиненні злочину (виконавець, пособник, 

організатор, підбурювач); мотиви; мета вчинення злочину;  
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6) обставини щодо особи заявника: загальна інформація про заявника; загальні 

паспортні дані заявника; версія заявника щодо обставин вчинення злочину, його 

приховання та підозрюваних у вчиненні злочину; добросовісність виконання 

заявником обов’язку щодо повідомлення страхової компанії про страховий випадок; 

страхова історія заявника. 

7) обставини виявлення злочину: джерело надходження відомостей про 

вчинення злочину; форма отримання відомостей щодо вчинення злочину (анонімно 

чи з відомого джерела); загальні відомості про особу, яка повідомила про вчинення 

злочину; відношення особи, яка заявила про злочин, до застрахованого об’єкта; 

8) обставини слідової картини: які сліди були виявлені на місці події.  

Не можна не погодитися із позицією А.А. Саковського з приводу того, що 

процес розслідування злочинів залежить від ступеня вираження інформації про його 

вчинення. Значний вплив на таку інформацію мають умови в яких вчиняються 

злочини та заходи злочинців щодо знищення слідової картини вчиненого або 

приховання (маскування) протиправної діяльності. Звичайно, при знищенні слідів 

злочину, інформація про його вчинення відображається частково і негативно впливає 

на встановлення істини у кримінальному провадженні. Зростання тенденції до 

приховування злочинів різноманітними способами, заводить слідчого у глухий кут і 

зводить нанівець процес розслідування. Це пояснюється тим, що створення 

злочинцями обстановки на місці події, яка не відповідає дійсності надає лише 

ймовірну криміналістичну характеристику вчиненого або взагалі створює спотворене 

уявлення про злочин, і тим самим утруднює процес встановлення істини у 

кримінальному провадженні або унеможливлює його [158, с. 10 - 11]. 

В даному контексті, особливості методики розслідування шахрайства у сфері 

страхування полягають саме у наявності інсценування страхового випадку. Саме факт 

даного інсценування і способи його здійснення необхідно обов’язково встановити для 

можливості подальшого здійснення досудового розслідування. Використання у ході 

здійснення розслідування вищезазначеної системи ознак, які необхідно встановити, є 

гарантією оптимізації діяльності правоохоронних органів та забезпечення повного та 

ґрунтовного дослідження обставин справи, формування обґрунтованих слідчих 

версій, виокремлення основних напрямів здійснення досудового розслідування, 
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вжиття ефективних заходів для розкриття злочину. Рівень узагальнення обставин, які 

потребують встановлення щодо кожного виду злочинів забезпечує в подальшому 

якість та ефективність методики їх розслідування. У зв’язку з цим, для розслідування 

шахрайства у сфері страхування, важливими обставинами, які необхідно встановити 

є, в першу чергу, сама подія злочину, тобто чи страховий випадок насправді є 

інсценованим, та спосіб його приховання, тобто засоби, які були застосовані 

злочинцем для того, щоб дана інсценізація виглядала, як реальний страховий випадок, 

спричинений обставинами, які не залежать від волі особи. [69, с. 103] В даному 

контексті слушною є позиція, який зазначає, що інсценування злочину – це створення 

обстановки, що не відповідає фактично вчиненому на конкретному місці події, що 

може бути доповнене узгодженою з цією обстановкою поведінкою та неправдивими 

повідомленнями як виконавців інсценування, так і пов’язаних з ними осіб [180]. У 

зв’язку з цим, встановлення наявності фактичного інсценування є надзвичайно 

складним завданням в ході здійснення початкового етапу розслідування шахрайства 

у сфері страхування. Як зазначає В.А. Овечкін, інсценування – це штучно створена 

обстановка місця конкретної події, що може співпадати з відповідною несправжньою 

поведінкою та повідомленням неправдивих свідчень особою, яка створила таку 

обстановку з метою викликати у слідчого та інших учасників помилкове пояснення 

вчиненої події й таким чином приховати істину [140, с. 9]. 

Отже, враховуючи вищезазначене можна зробити висновок про те, що 

підготовчий етап розслідування шахрайства в сфері страхування майна 

характеризується значними труднощами в контексті отримання та закріплення 

інформації, необхідної для встановлення відповідних обставин кримінального 

провадження. Так, даний етап характеризується наявністю гострої необхідності 

чіткого визначення обставин, які потребують встановлення та формування плану з 

проведення слідчих (розшукових) дій для їх попереднього встановлення. Зволікання 

в проведенні даних заходів може призвести до втрати, знищення, приховування 

доказів, які мають важливе значення для розкриття злочину. Основні труднощі 

виникають в ході підтвердження факту інсценування страхового випадку, а отже 

наявності в конкретних діях ознак злочину. Отримання достовірних відомостей про 
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спосіб інсценування конкретного страхового випадку є запорукою оперативного 

розкриття злочину, адже дозволяє сформувати уявлення про особу злочинця. 

 

2.2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайства у 

сфері страхування  

 

Дослідження типових слідчих ситуацій при вчиненні кожного окремого 

злочину має вагоме значення для розвитку криміналістичної науки в цілому та для 

удосконалення криміналістичної методики розслідування кожного конкретного 

злочину зокрема. Так, ситуаційний підхід до методики розслідування злочинів є 

запорукою здійснення ефективного та оперативного досудового розслідування. 

Станом на сьогодні, існують різні підходи до визначення поняття «слідча ситуація», 

«слідча версія» та типізації основних слідчих ситуацій відносного конкретного виду 

злочинів. Складність такого злочину як шахрайство у сфері страхування та 

особливість способу його вчинення та приховання шляхом інсценування страхового 

випадку призводять до виникнення на початковому етапі розслідування даного 

злочину різних слідчих ситуацій. У зв’язку з цим, формування та систематизація 

ситуаційних методичних рекомендацій дає можливість сформувати алгоритм 

розслідування даного злочину виходячи з кожної конкретної ситуації [75, с. 128]. 

Розслідування злочинів здійснюється в конкретних умовах часу, місця та 

навколишнього середовища, у взаємозв’язках з іншими процесами об’єктивної 

дійсності, поведінкою осіб, які потрапили до сфери кримінального судочинства, і під 

впливом інших, що часом залишаються невідомими для слідчого, факторів. Така 

складна система взаємодії, урешті-решт, утворює ту конкретну обстановку, у якій 

діють слідчі та інші суб’єкти, що беруть участь у доказуванні, і в якій протікає 

конкретний акт доказування. Ця обстановка в криміналістиці отримала загальну назву 

– слідча ситуація [68, с. 85]. 

Погоджуємося із позицією Веліканова С.В., який зазначає, що проблема 

типології існує в криміналістиці як і в інших науках, що вивчають множини об'єктів: 

подібні та такі, що розрізняються. Для досягнення головної мети науки — пояснення 

явищ стосовно її предмета, вкрай необхідний упорядкований опис таких множин, їх 
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типізація. Спираючись на ті чи інші підстави подібності чи розходження об'єктів, 

типологія надає можливість використання заздалегідь визначених класифікаційних 

основ (властивостей) об'єкта для встановлення його близькості (віддаленості) до 

визначеного типу (ідеального об'єкта) [26, с. 75]. Вважаємо, що процес типізації 

слідчих ситуацій є надзвичайно важливим для формування якісної криміналістичної 

методики розслідування, оскільки в результаті типізації здійснюється узагальнення 

інформації, що забезпечує оптимізацію здійснення розслідування. Варто зазначити, 

що першочерговий етап розслідування злочину є визначальним для розслідування в 

цілому, саме тому дослідження діяльності слідчого на даному етапі в конкретних 

ситуаціях має важливе значення. У зв’язку з цим, необхідно акцентувати акцентували 

увагу на визначенні системи типових слідчих ситуацій, які формуються на 

першочерговому етапі розслідування конкретного злочину.  

Як слушно зазначає Н.П. Яблоков, на основі аналізу основних типових слідчих 

ситуацій вчинення кожного конкретного злочину слідчий має можливість 

сформувати основні напрями та орієнтири здійснення досудового розслідування 

злочину, визначити перелік першочергових та подальших завдань, встановити 

алгоритм здійснення слідчих (розшукових) дій.  Типізація слідчих ситуацій дозволяє: 

а) висунути найбільш обгрунтовані слідчі версії і визначити (скоректувати) напрями 

подальшого ходу розслідування у потрібному для справи напрямку; б) накреслити 

оптимальний набір слідчих та оперативно-розшукових дій і цілеспрямовану їх 

черговість з метою належного розвитку ситуації; в) звести до мінімуму число 

методичних рішень слідчого, основаних на пробах і можливих помилках [197, с. 13 - 

14]. Погоджуємося з позицією вченого з тих підстав, що визначення типових слідчих 

ситуацій сприяє також в подальшому і висуненню обґрунтованих версій щодо 

обставин вчинення злочину. Аналізуючи конкретну слідчу ситуацію, слідчий 

закладає фундамент для здійснення розслідування злочину в цілому.  

В даному контексті слушною є позиція В.В. Поліщука, який зазначає, що на 

початку розслідування слідчий, як правило, не має у своєму розпорядженні 

необхідних знань, але має певне уявлення про сформовану ситуацію, отриману при 

проведенні дій відповідно до мети і завдань розслідування. Це уявлення базується на 

відомостях, що відносяться до елементів криміналістичної характеристики й 
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обставин розслідуваної події. Отже, слідчі ситуації являють собою чітку систему 

даних про хід і стан розслідування, які характеризують зв’язки щодо елементів 

криміналістичної характеристики злочинів й обставин розслідування [145, с. 102]. 

Змістовне наповнення конкретної слідчої ситуації характеризується 

інформацією, що стосується безпосередньо обставин вчинення конкретного злочину 

та є точкою відліку для подальшого версіювання. 

Як зазначають Т. В. Аверʼянова, Р. С. Бєлкін, Ю. Г. Корухов та                                   О. 

Р. Росинська, система умов, що формують слідчу ситуацію, складається з наступних 

компонентів: 1) компоненти психологічного характеру (стан слідчого, результат 

конфлікту між слідчим та протидіючими йому особами тощо);                           2) 

компоненти інформаційного характеру (поінформованість слідчого про обставини 

злочину, можливі докази, особливості їх виявлення та експертного дослідження, 

місця приховування об’єктів пошуку, наміри суб’єктів протидії розслідуванню тощо); 

3) компоненти процесуального і тактичного характеру (стан провадження у справі, 

наявні докази та їх джерела, можливість обрати необхідний запобіжний захід, 

провести певну слідчу дію, наявність тактичного ризику та можливості його 

мінімізації тощо); 4) компоненти матеріального та організаційно-технічного 

характеру (наявність комунікації між слідчим та оперативними працівниками, засобів 

передачі та прийому необхідної інформації, забезпеченість певними технічними 

засобами тощо) [75, с. 130]. 

На практиці існують різні фактори, що випливають на формування конкретної 

слідчої ситуації. Загальноприйнятим є поділ даних факторів на суб’єктивні та 

об’єктивні. Так, аналізуючи типові слідчі ситуації шахрайства у сфері страхування, 

можна визначити наступну систему факторів, які впливають на їх формування.  

Так, до об’єктивних факторів варто відносити: 

- первинну інформацію про злочин на початковому етапі його 

розслідування;  

- спосіб вчинення злочину та його приховання; 

- складність інсценізації страхового випадку; 

- рівень протидії злочинця здійсненню розслідування. 

До суб’єктивних факторів, варто відносити: 
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- рівень обізнаності слідчого у сфері страхування;  

- рівень тактичної підготовки слідчого. 

Станом на сьогодні, існує безліч підходів до визначення сутності поняття 

«слідча ситуація». 

Так, на думку С.А. Шейфера, слідча ситуація – це фактична обстановка у справі, 

що склалася на певний момент розслідування, від якої залежить подальше 

спрямування розслідування та характер рішень, які приймає слідчий. Ця обстановка 

зумовлена: особливостями відображення події в навколишньому середовищі; 

збереженістю та доступністю слідів події; внутрішньою позицією обвинуваченого, 

потерпілого та інших учасників процесу; успішністю слідчого щодо збирання 

доказової інформації тощо [218, с. 44]. 

На думку О. Н. Колесніченка, слідча ситуація це певний стан у розслідуванні 

злочинів, що характеризується наявністю доказів, інформаційного матеріалу та 

пов’язаними ним конкретними завданнями щодо його збирання й перевірки. [90, с. 

11] 

В. П. Бахін запропонував розглядати слідчі ситуації в широкому і вузькому 

значенні. У широкому значенні словосполучення «слідча ситуація» являє собою 

сукупність усіх умов, які впливають на розслідування та визначальні його 

особливості, у вузькому значенні – характеристику інформаційних даних, які наявні 

у слідчого на конкретному етапі розслідування [7, с. 196-197]. 

І.Ф. Герасімов визначає слідчу ситуацію як сформовану динамічну сукупність 

характеризуючих розслідування інформаційних, доказуючих, організаційно-

технічних і тактичних факторів, аналіз і оцінка яких впливає на визначення 

спрямованості розслідування, прийняття рішень і способів дій [33, 61]. 

На нашу думку, сутність слідчої ситуації полягає у її комплексному характері. 

Так, слідча ситуація являє собою сукупність тієї інформації, яка доступна слідчому 

на першочерговому етапі розслідування злочину. Дана інформація знаходить своє 

вираження у конкретній обстановці, яка існує на момент вчинення першочергових дій 

по розслідуванню злочину.  
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Враховуючи вищезазначене, погоджуємося із позицією С. В. Веліканова з 

приводу того, що вивчення природи і структури слідчої ситуації дозволяє зробити 

висновок про сутність даного явища, що виявляє себе в декількох основних аспектах: 

1) криміналістична сутність слідчих ситуацій виявляється в специфіці 

обстановки і стану розслідування в процесі їх формування, розвитку і вирішення; 

2) соціолого-правовий аспект полягає в тому, що слідча ситуація розвивається і 

складається в рамках, установлених чинним законодавством (матеріальним і 

процесуальним) при відповідному рівні сформованих відносин; 

3) інформаційно-психологічний аспект полягає в тому, що всяка ситуація 

представляється у вигляді сприйнятої слідчим сукупності даних, що характеризують 

стан і обстановку розслідування, використовуваних для оцінки і моделювання як 

слідчих ситуацій, так і засобів їх вирішення відповідними методами [26, с. 33]. 

Варто розуміти, що в ході формування слідчої ситуації різноманітні чинники 

об’єктивної дійсності відбиваються у свідомості слідчого та формують певну модель 

його поведінки в контексті визначення першочергових дій, які необхідно невідкладно 

здійснити, та формування в цілому завдань розслідування конкретного злочину.  

В даному контексті слушною є позиція І. С. Герасімова з приводу того, що до 

елементів слідчої ситуації входять:  

• обставини злочину, відомі на даний момент; 

• наявність джерел доказового значення; 

• технічна та організаційно значуща інформація; 

• сплановані чи вже виконані слідчі та інші заходи; 

• заплановані, але ще не реалізовані слідчі та інші заходи; 

• невикористані можливості (резерви); 

• час, що є у розпорядженні слідчого; 

• дані про поведінку осіб, які зацікавлені в кінцевому результаті справи; 

• оцінка перерахованих факторів, що в кінцевому результаті визначають 

характер ситуації [35, c. 7–8]. 

Вважаємо дану систему елементів типової слідчої ситуації обґрунтованою. Так, 

саме ці елементи лежать в основі здійснення типізації різних слідчих ситуацій. Однак, 

варто зазначити, що даний перелік елементів має загальний характер, оскільки 
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складові слідчої ситуації є індивідуальними в кожному конкретному випадку та 

залежать безпосередньо від виду злочину, який розслідується. Варто зазначити, що з 

метою полегшення та оптимізації процесу типізації, типові слідчі версії формуються 

відносно одного або декількох елементів системи. Так, поширеними групами типових 

ситуації є ситуації відносно спектру інформації, якою володіє слідчий на початковому 

етапі розслідування злочину, ситуації відносно способу вчинення та приховання 

злочину, відносно особливостей особи злочинця.  

Погоджуємося з науковою позицією Н. Ю. Кириленко з приводу виділення 

слідчих ситуацій на основі найбільш інформативних елементів − події шахрайства та 

особи шахрая:  

1) ситуація характеризується наявністю інформації про спосіб обману чи 

зловживання довірою та інформації про особу шахрая − найбільш проста для 

розслідування ситуація;  

2) ситуація характеризується наявністю способу вчинення шахрайства, але 

місцезнаходження шахрая невідоме, що ускладнює ситуацію;  

3) ситуація характеризується наявністю інформації про спосіб вчинення 

шахрайства, але дані про особу підозрюваного невідомі або не є достовірними − 

найбільш складна ситуація [85, c. 12]. 

Варто зазначити, що класифікація типових слідчих ситуацій у сфері 

страхування може бути здійснена на підставі різноманітних критеріїв, таких як:  

1) обсяг вихідної інформації на початковому етапі розслідування злочину; 

2) поведінка злочинця; 

3) інформація щодо співучасників;  

4) наявність або відсутність протидії розслідуванню злочину;  

5) джерело відомостей про вчинення шахрайства у сфері страхування; 

6) спосіб інсценування страхового випадку (підпал, затоплення, обвал 

приміщення, імітація викрадення застрахованого об’єкту). 

Враховуючи вищезазначене, вважаємо за необхідне виокремити наступні слідчі 

ситуації початкового етапу розслідування шахрайств у сфері страхування: 
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1) слідча ситуація, за якої за результатами здійснення дослідчої перевірки 

слідчим були отримані всі дані, що стосуються події злочину,  та є достатніми для 

відкриття кримінального провадження; 

2) слідча ситуація, за якої первинні дані є недостатніми для відкриття 

кримінального провадження про шахрайство у сфері страхування. В даному випадку 

неможливо однозначно стверджувати про реальність страхового випадку або його 

інсценування з метою незаконного отримання страхового відшкодування. Тобто, при 

огляді місця події були виявлені ознаки інсценування, які потребують подальшого 

дослідження за участі експертів або спеціалістів з метою чіткого встановлення 

обставини наявності інсценування страхового випадку та шахрайства у сфері 

страхування; 

3) слідча ситуація, за якої є можливість, виходячи з первинних даних, 

встановити особливості об’єктивної сторони здійснення злочину, а саме її 

інсценування, однак відсутні дані, що стосуються суб’єктивної сторони даного 

злочину; 

4) слідча ситуація, за якої первинні дані є недостатніми для відкриття 

провадження у справі, більше того в ході дослідчої перевірки не виявлено додаткової 

інформації, що надала б можливість відкрити провадження у справі; 

5) слідча ситуація, за якої відсутні ознаки складу злочину. 

В залежності від того, який спектр інформації про особу злочинця відомий на 

підготовчому етапі розслідування шахрайства у сфері страхування можна також 

виділити наступні слідчі версії: 

1) первинні дані не містять інформації про особу, яка вчинила шахрайство у 

сфері страхування, однак існують окремі слідові елементи;   

2) слідчий володіє повною інформацію про особу, яка вчинила шахрайство у 

сфері страхування майна, однак невідомим залишається місце її перебування;   

3) шахрай затриманий працівниками правоохоронних органів в процесі 

підготовки або безпосередньої реалізації злочинного умислу; 

4) особа шахрая встановлена, не здійснює спроб переховуватися. 
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Також, варто зазначити, що інформаційний аспект першочергового етапу 

розслідування шахрайства у сфері страхування дозволяє викоремити наступні типові 

слідчі ситуації: 

1) Шахрай затриманий працівниками правоохоронних органів 

безпосередньо під час реалізації злочинного умислу або одразу після його реалізації. 

Однак, варто зазначити, що дані слідчої практики свідчать про те, що такого роду 

слідчі ситуації при розслідуванні шахрайства у сфері страхування трапляються 

надзвичайно рідко. Така ситуація спричинена тим, що такого роду злочини є зазвичай 

ґрунтовно спланованими. Більше того, шахрай є злочинцем із розвиненою 

інтелектуальною складовою, яка дозволяє ретельно приховати злочин та зробити його 

схожим на реальний страховий випадок; 

2) Особа шахрая була встановлена безпосередньо працівниками страхової 

компанії. Так, в ході дослідження документів страхувальника та самого об’єкта 

страхування працівники страхової компанії прийшли до висновку про 

недобросовісність намірів даної особи. Відповідні відомості можуть бути встановлені 

працівниками страхової компанії як до здійснення страхового відшкодування при 

вивченні страхового випадку, так і вже безпосередньо після здійснення виплати 

страхового відшкодування. В такому випадку, слідчим повинні бути проведені 

невідкладні допити працівників страхової компанії, дослідження матеріалів страхової 

справи. При наявності даної слідчої ситуації важливо також встановити наступні 

обставини: проміжок часу між повідомленням страхувальника про страховий випадок 

та виявлення ознак шахрайства; проміжок часу між виявленням страховою компанією 

ознак шахрайства та повідомленням даної інформації правоохоронним органам. 

3) Найпоширенішою ситуацією є випадок, коли потерпілий самостійно 

звертається до правоохоронних органів із заявою про здійснення шахрайства. В 

даному випадку, слідчому необхідно терміново оглянути місце події з метою 

виявлення ознак інсценування страхового випадку та встановлення особи злочинця.  

Також слідчі ситуації можуть формуватися відносно конкретного способу 

вчинення шахрайства у сфері страхування. Враховуючи той факт, що спосіб вчинення 

злочину є зовнішнім проявом об’єктивної сторони діяння, без встановлення 

відповідної обставини неможливо стверджувати про визначеність самої події 
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злочину. Так, за даним критерієм можна виділити наступні найпоширеніші в слідчій 

практиці випадки такого шахрайства: 

1) Знищення або пошкодження застрахованого об’єкта шляхом підпалу 

приміщення, в якому даний об’єкт зберігається або безпосередньо підпалу самого 

застрахованого об’єкту. Варто розуміти, що в даному випадку, підпал здійснюється 

шляхом навмисного створення умов виникнення пожежі, що імітують несправність 

обладнання, нещасний випадок або умисні дії третіх осіб. Даний спосіб зазвичай 

вчиняється особами, які ознайомлені з пожежною системою застрахованого 

приміщення або приміщення, де зберігається застрахований об’єкт. За даної слідчої 

ситуації, слідчим повинні бути вжиті невідкладні заходи по огляду місця події, допиту 

свідків та постраждалих від пожежі, обов’язковим є проведення пожежотехнічних 

експертиз на предмет причини загорання та виникнення пожежі. За умови 

інсценування повного знищення застрахованого об’єкта необхідно здійснити 

дослідження приміщення на предмет наявності слідів від знищеного об’єкта.  

2) Знищення або пошкодження застрахованого об’єкту шляхом обвалу. В 

даному випадку повинні бути вжиті заходи з огляду місця події, встановлення причин 

обвалу шляхом проведення будівельнотехнічної експертизи, допит свідків та 

постраждалих від даної події. 

3) Знищення або пошкодження об’єкту шляхом затоплення. В даному 

випадку має місце навмисне виведення з ладу водопровідної системи замасковане під 

нещасний випадок, незаконну діяльність третіх осіб або несправність обладнання, яке 

не залежить від волі інших осіб. За умов наявності такої слідчої ситуації важливе 

значення має призначення відповідної експертизи на предмет визначення причини 

затоплення. 

4) Інсценування викрадення застрахованого об’єкту. За умов наявності 

даної слідчої ситуації слідчим повинен бути проведений ретельний огляд місця події 

на предмет наявності слідів незаконного заволодіння, допит свідків, допит власника 

застрахованого об’єкту, дослідження документів на відповідний об’єкт, пошук 

інформації про продаж даного об’єкта або реалізацію останнього через аукціон.  

У випадках, коли шахраєм інсценовано незаконне заволодіння застрахованим 

об’єктом слідчому необхідно вчиняти наступні дії на початковому розслідування: 
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- огляд місця події;   

- огляд місця останнього зберігання застрахованого об’єкта; 

- вжиття невідкладних заходів для розшуку застрахованого об’єкта; 

- проведення допитів заявника, родичів заявника, його сусідів, колег, 

працівників страхової компанії, інших можливих свідків даної події; 

- дослідження документів на застрахований об’єкт;  

- дослідження страхової справи. 

В ході здійсненні першочергового етапу розслідування шахрайства у сфері 

страхування важливе значення для формування основних пріоритетних завдань, 

побудови слідчих версій має визначення відрізку часу між моментом вчинення 

злочину та отримання інформації про нього. Досить часто потерпілий може тривалий 

час не усвідомлювати наявності факту шахрайства у зв’язку із ретельною 

підготовкою та маскуванням даного злочину. Така ситуація призводить до наявності 

ускладнень та труднощів в ході розслідування даного злочину. 

Важливо розуміти, що часто такий злочин як шахрайство у сфері страхування 

може вчинятися в сукупності з рядом інших злочинів, таких як:  

1) порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК); 

2) викрадення, привласнення, вимагання, підроблення документів, печаток, 

штампів (ст. ст. 357, 358 КК); 

3) умисне знищення або пошкодження майна (194 КК). 

Варто акцентувати увагу на тому, що на ефективність та оперативність 

розкриття даного виду злочинів впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори. 

Так, досить часто основним суб’єктивним чинником перешкоджання здійснення 

розслідування є протидія з боку шахрая та його співучасників, що призводить до 

помилок логічного та організаційного характеру з боку працівників правоохоронних 

органів. Враховуючи вищезазначене, можна виділити основні труднощі 

першочергового етапу розслідування шахрайства в сфері страхування майна: 

- труднощі у встановленні об’єктивних причин пожежі, затоплення, обвалу, в 

наслідок яких був пошкоджений застрахований об’єкт. В більшості ситуацій майже 

неможливо без залучення експерта або спеціаліста встановити факт умисного 
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спричинення пошкодження або знищення майна, оскільки злочинець вчиняє всі 

заходи для того, щоб конкретна подія виглядала як реальний страховий випадок;  

- труднощі у пошуку слідів, необхідних для розкриття злочину, оскільки 

злочинець як правило здійснює ґрунтовну попередню підготовку, направлену на 

приховування злочину; 

- труднощі у отриманні вихідної інформації про злочин. 

Аналіз слідчої практики з розслідування шахрайства у сфері страхування дає 

змогу виділити деяку специфіку типових слідчих ситуацій, до якої відносяться 

наступні особливості: 

- шахрайство у сфері страхування характеризується ґрунтовною попередньою 

підготовкою до вчинення такого злочину, що полягає у: 

а) формуванні плану щодо імітації страхового випадку; 

б) вжиття заходів щодо приховання даного злочину; 

в) обрання часу та місця вчинення злочину; 

г) формування плану щодо приховування застрахованого об’єкта. 

На підготовчому етапі розслідування шахрайства у сфері страхування на основі 

первинної інформації, яка була отримана в ході дослідчої перевірки, важливим 

процесом є формування слідчих версій. Висунення та перевірка слідчих версій в ході 

здійснення початкового етапу розслідування шахрайства у сфері страхування має свої 

особливості, які потребують ґрунтовного науково-теоретичного дослідження з метою 

удосконалення методики розслідування даного злочину.  

О. Н. Колесниченко та Г. А. Матусовський зазначають, що використання систем 

типових версій вносить у розслідування елемент точності, повноти розслідування, 

допомагає слідчому проаналізувати відомі йому аналогічні ситуації і відібрати 

підходящі під конкретний випадок з літературних джерел. Ознайомлення зі схемою 

таких версій дозволяє одномоментно охопити та перспективно намітити всі можливі 

основні напрямки розслідування. [91, с. 10] 

На основі типових слідчих ситуацій слідчий має змогу сформувати систему 

версій за допомогою якої в подальшому досягнути позитивного результату у вигляді 

розкриття конкретного злочину. Вміння правильно, логічно та чітко версіювати в 
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межах конкретної слідчої ситуації відіграє важливу роль в ході розслідування 

злочину, адже від характеру версій залежить в цілому весь етап розслідування.  

Р.С. Бєлкін типову версію визначає як характерне для даної ситуації з погляду 

відповідної галузі наукового знання або узагальненої практики (оперативно-

розшукової, судової, слідчої, експертної) передбачуване пояснення окремих фактів 

чи події в цілому. На його думку, типові версії мають дуже обмежене пізнавальне 

значення, оскільки вони, базуючись на мінімальних фактичних даних, можуть дати 

тільки саме загальне пояснення події, недостатнє для успішного завершення 

розслідування. Тому типова версія конкретизується у процесі доказування в міру 

накопичення слідчим необхідної інформації [15, с. 29-30].  На думку В.В. Семеногова, 

версія за своєю логічною природою – це різновид гіпотези. Її мета – встановлення 

істини шляхом узагальнень, експериментів, усіляких форм, інших видів 

інтелектуальної діяльності слідчого, яка має пізнавальний характер. У процесі 

розслідування злочинів слідчий володіє лише частиною необхідної інформації, при 

аналізі якої йому належить відновити картину вчиненого злочину в повному обсязі 

[161, c. 126].  

Враховуючи вищезазначене, варто акцентувати увагу на тому, що в процесі 

висунення версій важливе значення має їх системний характер, що забезпечує їх 

повноту та ефективність для здійснення розслідування. Тобто, кожна наступна версія 

доповнює попередню, усуває її логічні та структурні недоліки, повніше 

відображаючи реальні обставини вчинення злочину.  

Погоджуємося з Ю.Б. Комаринською з приводу того, що динамічність 

планування розслідування є проявом закономірності розвитку слідчої версії. В 

процесі перевірки слідчих версій з’являються нові дані про факти, виникають нові 

припущення відносно обставин злочину, що перевіряються, одні версії відпадають, 

зявляються інші, і це відбувається до завершення слідства, до встановлення істини по 

справі. Закономірна  динаміка розслідування викликає динаміку в плануванні, 

постійне уточнення та зміну плану розслідування з урахуванням знову отриманої 

інформації. Таким чином, навіть самий довершений, глибокий, відкриваючий 

перспективу справи план розслідування, піддається постійному корегуванню [96, c. 

91]. Варто зазначити, що процес формування версій являє собою складний логічний 
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процес, що має комплексний та системний характер. Так, окремо висунута версія не 

має ваги безвідносно від всієї системи версій щодо обставин вчинення злочину. 

Більше того, версія не може носити сталий характер, адже в ході здійснення 

розслідування злочину трансформується її змістовне наповнення, вона поповнюється 

новою інформацією, отриманою в ході здійснення слідчих (розшукових) дій. Саме 

тому, процес формування версій слід розглядати в першу чергу з точки зору його 

системного характеру, що дозволяє в повній мірі визначити обставини та характер 

вчиненого злочинного діяння.  

Погоджуємося із позицією А.А. Старченко з приводу того, що будь-яка версія 

може привести до позитивних результатів лише в тому випадку, якщо вона 

обґрунтована, тобто спирається на вірогідно встановлені й перевірені факти. 

Побудова версій обов’язково припускає логічну обробку вихідних даних, що 

складається, по-перше, з аналізу фактів та індуктивного їхнього узагальнення, і, по-

друге, з аналізу взаємозв'язків і взаємовідносин між фактами з наступним 

синтезуванням їх у єдину систему взаємозалежних обставин. Аналітико-синтетичний 

підхід до вихідного емпіричного матеріалу дозволяє виявити специфічні залежності 

між фактами і побудувати припущення, що пояснює походження цих фактів. 

Недостатність вихідного первинного матеріалу при побудові версії зумовлює 

необхідність одночасного висунення декількох реально можливих у даних умовах 

версій з наступною їх перевіркою і з'ясуванням справжнього значення кожної з них 

[171, с. 41]. 

Слідча версія повинна відповідати законам логіки та не порушувати основні 

правила умовиводів. Так, в першу чергу слідча версія не може суперечити усталеним 

науковим досягненням в конкретній галузі, а її зміст повинен бути повним та 

належним щодо предмету, який дана версія повинна пояснювати. В даному контексті, 

обґрунтованою є наукова позиція О.А. Бандури з приводу того, що традиційно у 

навчальній криміналістичній літературі стадії побудови версії розглядаються шляхом 

опису загальних правил або умов, яким ця процедура повинна відповідати. Зазвичай 

виділяють шість таких положень: 

1. Версії повинні бути реальними, обґрунтованими фактами. 

2. Версії не повинні суперечити науковим даним. 
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3. Версія повинна бути конкретною. 

4. Версія повинна бути логічно вірно побудованою та несуперечливою. 

5. Кожна версія повинна мати контр версію. 

6. По справі необхідно висувати максимально можливу кількість версій [5, с. 

43]. 

Тобто враховуючи вищезазначене, можна прийти до висновку про те, що 

процес формування версій повинен підкорятися основоположним законам логіки 

щодо побудови умовиводів.  

Важливо акцентувати увагу на тому, що в процесі версіювання щодо вчинення 

шахрайства у сфері страхування, слідчий повинен враховувати той факт, що 

злочинець вчиняє даний злочин шляхом інсценування страхового випадку. У зв’язку 

з цим не можна не погодитися з позицією А.А. Саковського з приводу того, що при 

розслідуванні злочинів має враховуватися можливість їх приховування, зокрема, 

шляхом інсценування. Мають спрямовуватися усі зусилля на виявлення такого факту, 

його доведення, встановлення винних у вчиненому. Уже з моменту надходження 

заяви про злочин слідчий має висунути версію про можливість інсценування і на 

початковому етапі розслідування виявити його. На практиці ж існують деякі труднощі 

з цим, особливо у слідчих без досвіду практичної роботи, коли вони сприймають 

подію такою, яку їм представляють злочинці. Виключити версію про інсценування 

злочину необхідно, оскільки у подальшому виявлення такого факту зведе нанівець 

витрачений час та зусилля на проведене розслідування. Кожен вид злочину має свої 

особливості, специфіку, тому однакового підходу до розслідування не може бути 

[158, c.27]. 

Так, В.А. Овечкін зазначає, що інсценування як спосіб приховування злочину 

може виступати у вигляді: 

1) штучно створеної обстановки місця події, що може співпадати з 

послідуючою неправдивою поведінкою та наданням неправдивих свідчень особою, 

що створила цю обстановку; 

2) штучно створеної обстановки місця події, що не має злочинного 

характеру, яка може співпадати з послідуючою неправдивою поведінкою та наданням 

неправдивих свідчень особою, що створила цю обстановку [140, c. 9]. 
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Так, у випадку вчинення шахрайства у сфері страхування має місце інсценізація 

страхового випадку, наявність якої безпосередньо впливає на складність 

розслідування даного злочину. Так, злочинець інсценує викрадення майна, або 

здійснює інсценізацію страхового випадку шляхом вчинення інших злочинних дій, 

таких як підпал приміщення, його затоплення, обвалення. Тобто, в даному випадку, 

злочинець розраховує на те, що реальний зміст події не буде встановлений слідчим, а 

конкретні випадки підпалу, затоплення, обвалення приміщення будуть трактуватися 

як нещасні випадки. 

У слідчій практиці надзвичайно часто зустрічаються випадки, коли шахрайство 

у сфері страхування здійснюється саме шляхом інсценування крадіжки 

застрахованого об’єкта, коли насправді відповідний об’єкт прихований злочинцем. В 

даному контексті слушною є наукова позиція А.А. Саковського з приводу виділення 

наступних способів інсценування крадіжки з приміщення:  

1) залишення слідів проникнення (злом замка, відмикання замка відмичкою, 

через вікно, стелю тощо); 2) створення слідів декількох злочинців (залишення слідів 

взуття різними видами взуття); 3) вилучення майна (без корисливих мотивів, з 

подальшим його знищенням, приховуванням власником); 4) залишення слідів 

вилучення майна (приховування розтрати майна – майна під час злочину немає, але 

злочинець залишає фрагменти майна для підтвердження версії ніби воно було); 5) 

порушення обстановки в приміщенні (розкидання речей, відкриті шафи, переміщення 

предметів); 6) залишення на місці події знаряддя інсценованого злочину (відмички, 

будівельні кусачки, прилади для відключення сигналізації, механізми для 

відкривання сейфів, сумка для викраденого майна, можливо частково ним заповнена) 

тощо [158, c.126]. 

О.Л. Мусієнко зазначає, що процес розслідування шахрайства передбачає 

можливість використання типових версій. Залежно від події, що відбулася можна 

виокремити такі найбільш типові слідчі версії:  

- має місце шахрайське посягання;  

- має місце вчинення іншого злочину;  

- надійшла неправдива заява про шахрайство;  

- має місце інсценування злочину.  
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Залежно від поширеності шахрайського посягання, можуть існувати такі типові 

версії:  

- має місце обмежена  кількість постраждалих;  

- має місце регіональне поширення шахрайства;  

- має місце транснаціональне поширення злочинів.  

За особою злочинця можна виокремити такі типові версії:  

- шахрайство вчинене однією особою;  

- шахрайство вчинене групою осіб; шахрайство вчинене членами 

організованої злочинної групи (чи організації); шахрайство вчинене особою, яка 

раніше не була засуджена; 

-  шахрайство вчинене особою, яка раніше була засуджена [135, c.12 -13]. 

Враховуючи вищезазначене, можна сформувати наступну систему версій на 

етапі отримання слідчим первинної інформації про вчинення шахрайства у сфері 

страхування: 

1) щодо застрахованого об’єкту: 

– застрахований об’єкт перебував на праві власності у заявника; 

– застрахований об’єкт належав іншим особам, однак заявник видавав його 

за власний; 

2) щодо події: 

– наявна подія злочину; 

– наявне інсценування страхового випадку; 

– неправильне трактування заявником характеру конкретної події; 

3) за характером дій страхувальника: 

– застрахований об’єкт умисно знищений страхувальником або справжнім 

власником; 

– застрахований об’єкт умисно пошкоджений страхувальником або 

справжнім власником; 

– здійснена інсценізація знищення або пошкодження застрахованого 

об’єкту, а сам застрахований об’єкт був прихований страхувальником або справжнім 

власником; 

– здійснена інсценізація викрадення застрахованого об’єкту;  
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– здійснена інсценізація затоплення, обвалу, пожежі, в результаті яких 

застрахований об’єкт було пошкоджено або знищено.  

4) щодо особи злочинця: 

– злочин було вчинено страхувальником; 

– злочин було вчинено іншою особою; 

– злочин було вчинено у співучасті; 

– злочин було вчинено за участі працівника страхової компанії; 

5) щодо суб’єктивної сторони: 

– страховий випадок був інсценований з метою одержання страхового 

відшкодування; 

– помилка страхувальника щодо характеру події; 

6) щодо мотивів інсценування страхового випадку: 

– матеріальні труднощі; 

– заборгованість по кредиту; 

– проблеми зі здоров’ям; 

– шантаж з боку інших осіб щодо виплати страхувальником суми               

коштів [75, c.131]. 

Важливе значення в процесі розслідування шахрайства в сфері страхування 

відіграє висунення версій щодо інсценізації страхового випадку. В даному випадку, 

необхідно залучати також і фахівців відповідних галузей знань для встановлення 

невідповідностей, які можуть свідчити про наявність інсценування. У зв’язку з цим, 

в ході розслідування шахрайства у сфері страхування варто проводити експертизи. 

Так, пожежотехнічна експертиза може встановити наявність факту умисного 

виведення з ладу пристроїв, які можуть привести до загорання приміщення. Саме 

тому, наявність правильних та точних версій дає можливість логічно спланувати весь 

хід розслідування та вчинити необхідні дії для розкриття злочину в цілому.  

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок про те, що від якісної 

систематизації слідчих ситуацій та версій залежить в цілому побудова 

криміналістичної методики розслідування шахрайства в сфері страхування. Так, 

варто зазначити, що дана методика охоплює комплекс науково-практичних положень 
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рекомендаційного характеру, що стосуються розслідування шахрайства у сфері 

страхування. 

 

 

2.3. Тактичні особливості проведення першочергових слідчих 

(розшукових) дій при розслідуванні шахрайства у сфері страхування 

 

2.3.1. Тактичні особливості проведення огляду під час розслідування 

шахрайства у сфері страхування 

В ході розслідування шахрайства у сфері страхування важливе значення має 

комплекс заходів, які вчиняються слідчим на початковому етапі розслідування даного 

злочину. Так, до таких невідкладних заходів відноситься огляд місця події, в 

результаті здійснення якого можна отримати великий спектр необхідної вихідної 

інформації для формування слідчих версій та планування подальшого ходу 

розслідування. При плануванні першочергових дій, які повинні бути вчинені в рамках 

розслідування конкретного злочину варто враховувати тактичні та організаційні 

аспекти. Так, в першу чергу необхідно вчиняти ті дії, які безпосередньо є джерелом 

необхідної інформації, що може бути безповоротно втрачена за умови зволікань 

слідчим. Варто зазначити, що результати, отримані слідчим в ході проведення огляду 

є тією вихідною інформацією, яка впливає на планування та організацію подальшого 

ходу розслідування.  

Так, огляд місця події є надзвичайно важливою слідчою (розшуковою) дією з 

точки зору тієї інформації, яка може бути отримана в ході її здійснення. 

Погоджуємось із науковою позицією М.І. Циганенко з приводу того, що ступінь 

важкості проведення такої слідчої (розшукової) дії визначається об’єктами огляду та 

обставинами події, наявністю між ними причинно-наслідкових та просторово-

часових зв’язків, браком інформації про них,  вирішенням специфічних завдань, які 

потребують широкого використання різноманітних форм діяльності, таких як 

організаційно-перевірочні, тактичні та інші дії слідчого [181, с.83]. В даному 

контексті варто зазначити, що зазвичай обставини огляду місця події у випадку 

розслідування шахрайства є складними та несприятливими, враховуючи високий 
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рівень підготовки до злочинів такого характеру та різноманітність способів 

інсценування страхового випадку.  

Відповідно до ч. 1 ст. 237 Кримінального процесуального кодексу України, з 

метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального 

правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей 

та документів [118]. 

Як зазначає О. М. Васильєв, огляд місця події – це слідча дія, що полягає в 

безпосередньому сприйнятті, дослідженні і фіксації слідчим чи дізнавачем 

обстановки місця події, а також у виявленні, фіксації, вилученні слідів і речових 

доказів для встановлення в можливих межах характеру й обставин події і винних осіб 

[103, с. 253].  

На думку В.П. Колмакова, це невідкладна слідча дія, що полягає у 

безпосередньому сприйнятті, дослідженні, оцінці і фіксації дізнавачем (слідчим) 

обстановки місця події, слідів та об’єктів, які мають відношення до справи, їх ознак, 

властивостей, станів та взаємозв’язків з метою з’ясування суті події, що сталася, 

механізму злочину і його обставин, які мають значення для встановлення істини по 

справі [95, c. 18]. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, що змістовне 

наповнення такої слідчої (розшукової) дії як огляд складають наступні елементи: 

а) встановлення слідової картини конкретного злочину; 

б) виявлення та фіксація слідів конкретного злочину; 

в) дослідження особливостей обстановки місця події. 

Вважаємо, що огляд місця події є першочерговою і невідкладною слідчою 

(розшуковою) дією, що зумовлено наявністю гострої необхідності на початковому 

етапі розслідування злочину в виявленні та фіксації сліді злочину та в цілому 

отримання інформації в її первинному вигляді. У випадку зволікань, сліди можуть 

бути безповоротно знищені, що ускладнить або і унеможливить здійснення 

ефективного розслідування конкретного злочину [73, c.129]. 

При здійсненні огляду в ході розслідування шахрайства у сфері страхування 

варто враховувати той факт, що страховий випадок є насправді інсценованим з метою 

отримання страхової виплати незаконним шляхом. В даному контексті 
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обґрунтованою є позиція В.Ю. Шепітька з приводу того, що особливу увагу викликає 

ситуація, при якій подія злочину має помилкове відбиття. У цьому випадку виникає 

відбиття події не злочину, а іншої події. Таке відбиття має місце при різних 

інсценуваннях. При цьому важливого значення набувають негативні обставини, що 

несуть у собі інформацію не про злочин, чиїм відбиттям вони нібито є, а про інше – 

його інсценування [102, с. 67].  Дана  ситуація створює значні труднощі в контексті 

здійснення огляду місця події.  

В даному контексті погоджуємося із науковою позицією В.В. Семеногова з 

приводу того, що при допущенні інсценування використовується такий тактичний 

прийом, як зіставлення між собою слідів (предметів), виявлених на місці події. 

Відсутність причинно-наслідкових зв'язків між окремими слідами, а також 

протиріччя й невідповідність одних слідів іншим дає підстави думати про помилкове 

їхнє утворення. Тактичним прийомом, використовуваним для встановлення 

інсценування, є порівняння даних місця події з доказами, точно встановленими у 

справі. Так, до прибуття на місце події слідчий іноді вже має відповідну інформацію 

(можуть бути встановлені очевидці того, що трапилося). Тому, зіставивши дані, 

докази, що не викликають сумніви, з обстановкою на місці події, він може особисто 

знайти певного роду невідповідності, що підтверджують фальсифікацію слідів [162, 

c.73]. 

Так, в ході висунення версій про наявність інсценування викрадення майна з 

метою отримання страхової виплати незаконним способом, слідчий повинен в першу 

чергу звертати увагу на безпосередньо сліди крадіжки, грабежу чи розбою, в 

результаті яких бути здійснене незаконне заволодіння застрахованим об’єктом. В 

такому випадку, необхідно ретельно досліджувати сліди зломів, сліди взуття та одягу 

злочинців, встановлювати наявність реальної можливості заволодіти застрахованим 

об’єктом, враховуючи його габарити, вагу, форму.  

Обґрунтованою є позиція О.Л. Мусієнко з приводу того, що при розслідуванні 

шахрайства важливого значення набувають слідчі (розшукові) дії, які пов’язані з 

вилученням, вивченням та дослідженням документів. Аналіз практики розслідування 

шахрайства дозволяє визначити документи, що підлягають вилученню при виїмці, і 

типові місця їхнього знаходження залежно від видів шахрайства. При розслідуванні 
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даної категорії злочинів слідчому доводиться вивчати значну кількість документів 

[135, c.13]. Однак, варто врахувати той факт, що у випадку розслідування шахрайства 

у сфері страхування, велика частина важливих документів, що стосуються конкретної 

страхової справи, знаходяться безпосередньо в страховій компаній. В даному 

випадку, слідчий повинен витребовувати дані документи для здійснення ґрунтовного 

дослідження на виявлення ознак шахрайства у сфері страхування.  

Так, досліджуючи особливості проведення огляду в ході розслідування 

шахрайства у сфері страхування, можна виділити наступні найпоширені види оглядів, 

які необхідно проводити в рамках розслідування злочину такого виду. Так, в першу 

чергу важливе значення має огляд місця події, у випадках, коли шахраєм було умисно 

спричинено пожежу, затоплення або обвал приміщення. Також огляд приміщення має 

значення у випадках інсценування крадіжки застрахованого об’єкту на предмет 

виявлення слідів незаконного заволодіння відповідним майном. Другим видом огляду 

є огляд пошкодженого застрахованого об’єкту. В межах даного огляду слідчий 

повинен встановити спосіб його пошкодження з метою можливості в подальшому 

ході розслідування призначати відповідні експертизи. Також, неабияке значення має 

огляд документів. Особливість його полягає в тому, що даний огляд повинен бути 

здійснений як за місцем події злочину, так і безпосередньо в самій страховій компанії. 

Варто враховувати, що  у  зв`язку зі стрімким розвитком комп’ютерних 

технологій виникає потреба в огляді не тільки паперових документів, а й 

електронних. Об`єктами огляду в таких випадках можуть бути дискети, флеш-носії, 

жорсткі диски системних блоків комп`ютерів. Причому об`єм інформації може бути 

таким великим, що без участі спеціаліста в цій галузі не обійтись. 

Також, огляд місця події в ході розслідування шахрайства у сфері страхування, 

можна класифікувати відносно характеру способу вчинення даного злочину. Так, 

виділимо наступні види огляду місця події: 

1) огляд місця події у випадку умисного спричинення пожежі приміщення з 

метою імітації знищення застрахованого об’єкту; 

2) огляд місця події у випадку умисного спричинення затоплення 

приміщення з метою імітації знищення застрахованого об’єкту; 
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3) огляд місця події у випадку умисного спричинення обвалу приміщення з 

метою імітації знищення застрахованого об’єкту; 

4) огляд місця події у випадку імітації незаконного заволодіння 

застрахованим об’єктом.  

Погоджуємося із системою завдань огляду місця події в ході розслідування 

шахрайства, запропонованою О.Л. Мусієнко:  

1) виявлення ознак, які вказують про вчинення саме шахрайства; 

2) встановлення точного місця вчинення злочину для того, щоб мати більшу 

ймовірність виявлення криміналістично значущої інформації; 

3) встановлення можливих свідків; 

3) встановлення способу вчинення шахрайства;  

4) виявлення слідів, які можливо залишив злочинець; 

5) виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню шахрайства;  

6) встановлення додаткових можливостей виявлення необхідної інформації. 

Увага суб’єкта огляду не повинна бути направлена лише на пошук, виявлення 

та фіксацію матеріальних слідів. Необхідно належну увагу приділяти збору 

інформації:  

1) про особливості обстановки місця події;  

2) про можливі напрямки пошуку доказів на ньому;  

3) про фактори, які сприяли вчиненню злочину, а також інші обставини, що 

пов’язані з цим місцем [136, c.254]. 

Варто розуміти, що від рівня організованості та чіткості проведення даної 

слідчої (розшукової) дії залежить спектр інформації, яким слідчий буде володіти на 

початковому етапі розслідування злочину. Так, за умови невідкладного проведення 

огляду місця події, слідчий може виявити більше слідів та відповідно зафіксувати їх, 

ніж за умови зволікання. Більше того, огляд місця події є своєрідною точкою відліку 

для подальшого планування розслідування конкретного злочину.  

Важливим видом огляду при розслідуванні шахрайства у сфері страхування є 

огляд документів. Так, на думку О.Л. Мусієнко, завдання слідчого огляду документів 

полягають в їхньому збиранні й дослідженні як доказів. У процесі огляду документів 

по справах про шахрайство мають бути вирішені такі завдання: 
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1) з’ясовано загальні дані, що характеризують документ; 

2) установлено місце розташування тексту, який підлягає дослідженню, його 

фрагментів, підписів;  

3) ким і коли виданий або виготовлений документ, кому адресований;  

4) від імені кого виконані підписи, який зміст документа, що свідчить про факти 

й обставини, які мають значення для справи; які реквізити він має;  

5) чи є в документі які-небудь знаки або тексти, нерозривно пов’язані з 

підписами, що підлягають дослідженню;  

6) які факти або події засвідчені підписами, печатками й штампами, коли 

заповнений текст (підписи);  

7) встановлено факт виконання документа або окремих його частин конкретною 

особою;  

8) встановлено ознаки, що вказують на внесення в документ змін; 

9) яким барвником виконаний основний текст, заповнені реквізити, окремі 

фрагменти;  

10) як виконано текст рукопису; 

11) чи відповідає час заповнення документа, судячи з дати й часу виготовлення 

бланка документа;  

12) установлені ознаки підробки відбитків печаток штампів за їхнім 

дзеркальним відображенням, а також інші завдання [136, c.255 - 256]. 

Важливо зазначити, що в ході здійснення огляду документів при розслідуванні 

шахрайства у сфері страхування, важливо акцентувати увагу на дослідженні не тільки 

документів на застраховане майно, але й самої страхової справи, що може містити 

відомості про вчинене шахрайство. Так, на вірогідність вчинення особою шахрайства 

можуть впливати неодноразові звернення страхувальника за страховими виплатами, 

у яких останньому було відмовлено.  

Враховуючи вищезазначене можемо виділити особливості здійснення огляду 

місця події в ході розслідування шахрайства у сфері страхування:  

– до початку огляду місця події слідчий має отримати від заявника 

необхідну інформацію про об’єкт страхування;  
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– огляд місця виникнення страхового випадку необхідно здійснювати за 

участю спеціаліста, а також із залученням відповідального працівника страхової 

компанії;  

– в процесі розслідування шахрайства у сфері страхування майна необхідно 

здійснювати огляд не тільки місця події, а й документів, які знаходяться в страховій 

компанії;  

– огляд місця події необхідно здійснювати із врахуванням того, що шахрай 

намагається видати конкретну подію за нещасний випадок; 

– в ході огляду необхідно здійснювати фото- та відео фіксацію [80, c.154]. 

В ході огляду приміщення, в якому було інсценовано незаконне заволодіння 

застрахованим майном, необхідно приділяти велику увагу дослідженню способу 

злому замків та механізму проникнення до даного приміщення. В такому випадку 

фіксації підлягають сліди, що свідчать про справність замків, їх стан в результаті 

злому, сліди використання різноманітних знарядь злому. Важливо ретельно оглянути 

місце, де безпосередньо зберігався застрахований об’єкт. В даному контексті не 

можна не погодитися із позицією А.А. Саковського з приводу того, що важливо також 

ретельно оглянути місце, де перебували цінності, безпосередньо місце проникнення 

на наявність або відсутність ознак, що можуть вказувати на інсценування події. На 

цьому етапі слід встановити чи мала місце крадіжка (грабіж чи розбій) чи вчинено 

інший злочин, або ж злочинного заволодіння не було взагалі, тобто висунути та 

перевірити версію про інсценування, правильно обрати способи виявлення ознак 

інсценування (їх послідовність), за наявності останніх встановити мету, мотив та 

спосіб інсценування [158, c.125]. 

Факт інсценування страхового випадку шляхом вчинення іншого роду 

злочинних дій значно ускладнює здійснення огляду місця події. У випадку реалізації 

злочинного умислу шляхом здійснення підпалу, затоплення, обвалу слідчий повинен 

виявити сліди, що свідчать про умисний характер спричинення відповідної події, що 

свідчить про наявність інших намірів у злочинця.  

Як зазначає Н.Г. Шурухнов, під час огляду місця події по даній категорії 

кримінальних справ виявляються і фіксуються негативні обставини, що вказують на 

можливе інсценування крадіжки, наприклад: об’ємом руйнування замків, перешкод, 
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відсутність слідів у місцях де вони мають бути за характером події тощо. Поряд з цим, 

встановлюються такі фактичні дані: 

а) хто здійснив крадіжку, скільки осіб брало участь у реалізації злочинного 

наміру, їхні прикмети;  

б) шляхи підходу до місця крадіжки і його залишення, транспортний засіб, 

використаний злочинцем;  

в) чим і як давно здійснено злом, чи був зломщик достатньо досвідчений, які 

його фізична сила і звички, тривалість крадіжки, сліди злочинця і його дії на місці 

крадіжки, а також сліди, які могли залишитися на самому злочинцеві, його одязі, 

знаряддях злочину (частинки певної породи дерева, сліди сажі, масла, штукатурки, 

фарби тощо);  

г) предмети крадіжки, а також способи їх винесення, вивезення, схову [194, с. 

35]. 

Дана інформація в ході процесу співставлення фактів допоможе слідчому 

виявити ознаки інсценування та сформувати відповідний плану розслідування з 

метою виявлення шахрайства у сфері страхування.  

Варто зазначити, що у слідчій практиці часто виникають випадки знищення або 

пошкодження застрахованого майна шляхом підпалу або умисне спричинення 

пожежі в приміщенні з метою інсценування повного та безповоротного знищення 

застрахованого об’єкту. У зв’язку з цим при огляді місця події у випадку пожежі 

необхідно акцентувати увагу на наступних обставинах:  

- час виникнення пожежі та місце даної події; 

- причини виникнення пожежі;  

- наявність слідів умисного виведення з ладу пристроїв. 

З метою  здійснення якісного та ретельного огляду місця виникнення пожежі 

необхідно обов’язково залучати спеціаліста. Участь даної особи дозволить 

оптимізувати процес огляду місця події, визначити місце розгортання, речовини, які 

були використані для виникнення пожежі або ж пристрої, які стали джерелом 

вогнища. 

Варто зазначити, що така слідча (розшукова) дія як огляд характеризується 

етапністю. Так, важливе значення в ході здійснення огляду відіграє його підготовчий 
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етап. Даний етап характеризується аналізом інформації, яка надійшла в контексті 

повідомлення про конкретну подію. На даному етапі слідчий повинен чітко визначити 

необхідні криміналістичні засоби, за допомогою яких буде здійснюватися огляд, а 

також визначити необхідність залучення до здійснення огляду спеціалістів у 

конкретній галузі знань. Враховуючи різноманітність способів інсценування 

страхового випадку при вчиненні шахрайства у сфері страхування, варто відзначити 

вагоме значення ґрунтовної підготовки слідчого до здійснення огляду місця події. Так 

від рівня попередньої підготовки слідчого в цілому залежить ефективність 

проведення даної слідчої (розшукової) дії.  

Так, слушною є позиція В.В. Колеснікова з приводу того, що слідчий визначає 

порядок проведення огляду, його вказівки повинні бути спрямовані на забезпечення 

повноти, всебічності й об’єктивності огляду і є обов’язковими для всіх осіб, що 

присутні чи беруть участь у ньому. Учасники слідчо-оперативної групи, за 

дорученням слідчого, використовуючи свої оперативні можливості, застосовуючи 

свої теоретичні знання і практичні навички, вживають заходів до відшукування 

знарядь злочину і речових доказів, встановлення очевидців події, осіб, що вчинили 

злочин, і у такий спосіб сприяють розкриттю злочину [92, c.95]. 

Значні труднощі в огляді мають місце тоді, коли шахраєм було спровоковано 

пожежу як спосіб маскування шахрайства. Як слушно зазначає Федотов А.І., одним з 

основних завдань розслідування пожеж є встановлення причини виникнення пожежі, 

а це в більшості випадків можливо лише тоді, коли правильно встановлено осередок 

пожежі. Не маючи хоча б приблизного уявлення про осередок пожежі, важко, а 

частіше і неможливо визначити її причину. Тільки точно встановивши, де саме 

виникло горіння, можна вирішити питання про причини, які його викликали [178, 

с.120]. 

Варто відзначити, що в даному контексті надзвичайно важливе значення для 

результатів здійснення огляду місця події є участь спеціаліста. Так, в силу володіння 

спеціальними знаннями в пожежній справі спеціаліст може кваліфіковано відтворити 

обстановку, яку передувала виникненню пожежі, встановити причини її виникнення 

та виявити сліди умисного її спричинення з метою інсценування страхового випадку. 

Зазначимо, що огляд місця події має велике доказове значення і впливає на хід 
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розслідування злочину в цілому. Саме тому ґрунтовано підготовлений, спланований 

та своєчасний огляд місця події дає змогу встановити велику кількість обставин, 

необхідну для розкриття конкретного злочину.  

Так, в ході огляду місця пожежі в рамках розслідування шахрайства у сфері 

страхування важливо встановити наступні обставини: 

1) час настання пожежі;  

2) обставини виникнення пожежі;  

3) характер та інтенсивність горіння;  

4) період часу між виникненням пожежі та викликом пожежної служби; 

5) наявність слідів умисного спричинення пожежі.  

Так, в даному випадку варто зазначити, що під видом пожежі приховується факт 

шахрайства у сфері страхування, що значно ускладнює розслідування даного 

злочину. Погоджуємося з позицією В.Н. Карагодіна з приводу того, що тактиці 

проведення огляду місця події присвячено немало наукових робіт, але в них, як 

правило, не враховуються особливості діяльності слідчого з виявлення ознак 

приховування. Виявлення вказаних ознак є основною частиною діяльності з 

розпізнання способу приховування. Частіше за все процес розпізнання починається з 

виявлення ознак способу приховування злочину. Виявлення та правильна оцінка цих 

ознак в процесі огляду дозволяє встановити елементи способу приховування, а потім 

і обставини, що приховуються [82, с. 141]. 

У зв’язку з цим, обґрунтованими є рекомендаційні наукові положення щодо 

здійснення огляду місця події за наявності ознак інсценування, запропоновані В.А. 

Овечкіним: 

1. Приймаючи до уваги важливість негативних обставин для викриття 

інсценування, включити в перелік мети огляду місця події виявлення та фіксацію 

негативних обставин. 

2. Для досягнення мети – виявлення негативних обставин слідчий в ході огляду 

місця події обов’язково повинен поставити та вирішити наступне питання: чи 

правдива обстановка місця події, чи не створена вона навмисно. Тому є необхідним 

включити це питання в число питань, що підлягають вирішенню в ході огляду місця 

події. 
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3. Питання про те, чи правдива обстановка місця події, можна вирішити, лише 

застосовуючи спеціальні методи виявлення негативних обставин. 

4. Уявлення про інсценування, якщо воно виникнуло до огляду місця події або 

під час його проведення, повинно відразу перевірятись в процесі цієї слідчої дії 

шляхом збору інформації, що підтверджує або спростовує це уявлення [140, с.54]. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, що така слідча 

(розшукова) дія як огляд відіграє надзвичайно важливу роль в ході розслідування 

шахрайства у сфері страхування. Так, складність даної дії в ході розслідування 

шахрайства у сфері страхування полягає в першу чергу в тому, що злочинець інсценує 

страховий випадок з метою отримання страхової виплати незаконним шляхом. Тобто, 

злочинець представляє зовсім іншу подію, яка приховує факт шахрайства. Саме тому, 

першочерговим завданням слідчого при розслідуванні шахрайства у сфері 

страхування є виявлення в ході огляду місця події ознак такого інсценування та 

планування подальшого ходу розслідування, враховуючи дані обставини. Також, 

варто відзначити, що складність розслідування шахрайства у сфері страхування 

полягає у наявності різноманітних способів вчинення інсценізації страхового 

випадку. Так, найскладнішими з них є інсценізація викрадення застрахованого 

об’єкту, умисне спричинення пожежі, затоплення, обвалу приміщення з метою 

приховання шахрайства у сфері страхування майна. Дані обставини призводять до 

того, що криміналістична методика розслідування шахрайства у сфері страхування 

повинна враховувати положення методик щодо розслідування злочинів, спричинених 

пожежами, злочинів щодо умисного пошкодження майна, злочинів проти власності, 

злочинів, що супроводжуються інсценуванням.  

 

2.3.2. Організаційно-тактичні особливості проведення допиту при 

розслідуванні шахрайства у сфері страхування 

Питання організації і тактики проведення допитів усебічно досліджувались 

кримінально-процесуальною наукою, криміналістикою, юридичною психологією. 

Проведення даної слідчої (розшукової) дії має важливе значення для встановлення 

обставин справи при розслідуванні шахрайств у сфері страхування. 
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Так, варто враховувати, що більшість вчених розглядають допит як 

інформаційний процес, що відбувається між слідчим і допитуваним [98; 123; 176]. 

І. І. Когутич вважає, що допит – це слідча дія, спрямована на збирання та 

перевірку інформації щодо питань, які мають значення для встановлення істини у 

справі, способом особистого та безпосереднього спілкування слідчого (суду) з 

допитуваною особою з використанням напрацьованих криміналістикою тактичних 

засобів [88, c. 393]. 

Варто погодитися із позицією В. Ю. Шепітька, який визначає допит як 

процесуальну дію, яка являє собою регламентований кримінально-процесуальними 

нормами інформаційно-психологічний процес спілкування осіб, котрі беруть у ньому 

участь, спрямований на одержання інформації про відомі допитуваному факти, що 

мають значення для встановлення істини у справі [110, c. 187].  

Головною метою допиту є – отримання об’єктивної інформації щодо вчиненого 

злочину, оскільки показання, отримані від допитуваного, є джерелом доказів, а ті 

фактичні дані, що були отримані слідчим в ході проведення допиту є доказами у 

провадженні конкретного злочину. 

Проведення допиту необхідно здійснювати з дотриманням відповідної 

процесуальної форми,передбаченої статтями 224–226 КПК України [118]. 

Варто зазначити, що підготовка до допиту, визначення предмета показань, 

черговість допиту конкретних осіб, тактика допиту залежать від сформованої слідчої 

ситуації яка склалася на початковому етапі розслідування шахрайства у сфері 

страхування та ситуації допиту, враховуються індивідуальні психологічні 

характеристики особи допитуваного. 

Під час розслідування шахрайства у сфері страхування доцільним є проведення 

допиту: 

1) Свідків; 

2) Підозрюваних (інсценувальників); 

3) Страхових агентів. 

Значний обсяг інформації, що має значення для швидкого й ефективного 

розслідування шахрайства, органи розслідування одержують від свідків.  
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Перед проведенням допиту зазначених осіб під час розслідування шахрайства у 

сфері страхування слідчому необхідно встановити характер взаємовідносин свідка та 

підозрюваного, а також наявність особистої зацікавленості свідка у вирішенні справи.  

Так, серед свідків вчинення шахрайства у сфері страхування можна 

виокремити: 

– осіб, які стали свідками дій злочинця щодо інсценування страхової події та 

одержання страхового відшкодування (аварійні комісари, страхові агенти, 

працівники ДАІ, експерти з оцінки, представники дорожніх служб, майстри станцій 

технічного обслуговування, випадкові перехожі тощо); 

– осіб, які мали відношення до об’єкту договору страхування, його зберігання 

та реалізації (охоронці, нотаріуси, митники, працівники торгівельної мережі, 

посередники на ринку продажу автотранспорту);  

– осіб, які обізнані про обставини укладання страхового договору та страхові 

правовідносини (представники страхових компаній); 

– особи з числа близького оточення підозрюваних (обвинувачуваних) за 

позаслужбовою ознакою (родичі, колеги, сусіди, друзі, коханці) [80, с.  163]. 

Послідовність допитів свідків залежить від конкретних обставин справи. Як 

правило, більшість вчених наголошують на тому що кращий результат може бути 

отриманий, якщо спочатку будуть допитані сторонні особи, працівники 

контролюючих та інших органів, які особисто не зацікавлені у вирішенні справи. 

Потім допитують представників страхових організацій, які виконували технічні 

операції у відповідній схемі, а зрештою – осіб, безпосередньо причетних до страхової 

події.  При цьому, необхідно враховувати що допит слід починати з осіб, які на думку 

слідчого, схильні давати правдиві показання  - це, як правило, особи які відігравали 

другорядну роль у злочині, мають позитивні особистісні якості або відносно яких 

зібрана більша кількість доказів. 

Головним тактичним завданням слідчого під час допиту свідка є діагностика 

інформаційного та емоційного станів допитуваного, встановлення психологічного 

контакту. Вкрай важливим є максимальна деталізація показань і невідкладна їх 

перевірка шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій [137, c.124]. 
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Важливим при обранні тактичних прийомів допиту свідків, є врахування 

тактичної ситуації, яка склалася на даному етапі розслідування конфліктна або 

безконфліктна. 

Так, у безконфліктній ситуації допиту добросовісних свідків слід враховувати, 

що деякі з них, виконуючи повсякденну роботу можуть не запам’ятати окремі факти 

чи події, або просто не звернути на них увагу. Тому, у  таких випадках слідчому 

доцільно використовувати ряд тактичних прийомів з метою актуалізації події, що 

відбулася, сприятливого порушення асоціативних зв’язків, з метою отримання чіткої 

правдивої інформації і недопущення або усунення можливих помилок. 

 При конфліктній ситуації виникають ряд проблем, до яких можна віднести: 

1) проблема виклику та явки осіб, яких потрібно допитати; 

2)  негативне ставлення допитуваних до правоохоронних органів;  

3) вплив на допитуваних з боку зацікавлених осіб, оперативних працівників, 

які проводили попередню перевірку тощо) [80, c.165]. 

Особливо негативними можуть бути наслідки, коли свідки відмовляються від 

дачі показань у зв’язку з певними обставинами, зокрема це: 

– вплив з боку підозрюваних (обвинувачених) або їх представників унаслідок 

погроз, шантажу, підкупу, службової чи матеріальної залежності тощо; 

– нерозуміння функції свідка самим допитуваним (наприклад, “що скажуть на 

роботі”, “викликали – отже, причетний”); 

– марність, на думку допитуваного, дачі правдивих показань; 

– страх відповідальності за зміну раніше наданих неправдивих пояснень [80, 

c.167]. 

Допит підозрюваного (інсценувальника) під час розслідування шахрайства у 

сфері страхування має свої процесуальні й тактичні особливості, які безпосередньо 

залежать від  слідчої ситуації, яка склалася на початковому етапі розслідування. 

 Так, наступні можливі слідчі ситуації: 

– допитаний визнає свою вину в шахрайстві в сфері страхування та дає правдиві 

показання (сприятлива для слідчого ситуація);  

– допитуваний не заперечує своєї участі у вчиненні злочину, проте наполягає, 

що не усвідомлював протиправного характеру своїх дій; 
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– допитуваний перекладає вину на інших співучасників; 

– допитуваний не визнає своєї участі у вчиненні злочину. 

Під час проведення допиту підозрюваного необхідно з’ясувати наступні 

питання:  

1) за яких обставин вчинено шахрайство у сфері страхування;  

2) які способи застосовувалися (конкретні прийоми, операції, дії з підготовки, 

заволодіння майном тощо;  

3) у яких стосунках допитуваний перебуває зі страховим агентом; 

4) чи укладав підозрюваний інші договори страхування, чи мали місце щодо 

них страхові події; 

5) які ще злочини ним було вчинено; 

6) хто і з якого часу брав участь у злочинній діяльності, яка роль кожного 

учасника обманних дій;  

7) протягом якого періоду вчинявся злочин;  

8) яка загальна сума матеріальних цінностей або грошових коштів утворилася в 

результаті вчиненого шахрайства;  

9) який існував порядок розподілу грошових коштів у членів ОЗГ; 

10) як оформлялися конкретні первинні бухгалтерські документи, який порядок 

відвантаження матеріальних цінностей;  

11) чи є в них цінності, здобуті злочинним шляхом [134, c.215]. 

Так, зокрема,  при проведенні зазначеної слідчої (розшукової) дії доцільним є 

застосування наступних тактичних прийомів: 

–  деталізація показань допитуваного;  

–  створення в допитуваного перебільшеної уяви про обсяг, значення та 

фактичний зміст наявних у слідчого доказів; 

– пред’явлення доказів у кримінальній справі (протоколи допитів, оглядів, 

тощо);  

–  проведення серії повторних допитів [80, c.162]. 

При проведення допиту працівників страхових компаній, зазначеним особам 

можуть бути поставлені наступні запитання: 

– від кого виходила ініціатива укладання договору страхування 
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(страхувальника або страховика); 

–  чи виявляв страхувальник обізнаність щодо умов та порядку укладання дого-

вору страхування; 

– яким чином складались стосунки між страховим агентом та страхувальником; 

– чи вносились зміни до договору страхування, тощо [80, c.167]. 

Варто зазначити, що зазначена категорія осіб може бути допитана і як в якості 

свідків, так і в якості підозрюваних у вчинення шахрайства у сфері страхування. 

Застосування тактичних прийомів проведення допиту прямо залежить від конкретної 

слідчої ситуації, яка складається на початковому етапі розслідування. 

 

2.3.3. Організаційно – тактичні особливості проведення слідчого 

експерименту під час розслідування шахрайства у сфері страхування 

Проведення слідчого експерименту під час розслідування шахрайства у сфері 

страхування відіграє надзвичайно важливе значення. 

Дослідженням особливостей проведення слідчого експерименту займалися такі 

вчені як Л. Е. Ароцкер, B. М. Бахін, P. C. Бєлкін, О. М. Bacильєв, Г. І. Грамович, О. B. 

Глазурін, О. О. Ейсман, A. B. Іщенко,    П. П. Іщенко, B. C. Кузьмічов, Є. Д. 

Лук’янчиков, Е. Б. Мельникова,  C. B. Caлтeвcький, M. C. Строгович, В. Ю. Шепітько,  

З. М. Соколовський,   H. A. Ceлівaнoв та інші. 

Так як перебування на місці події стимулює психічні процеси згадування та 

впізнання, за цих обставин максимально виявляються такі психічні якості людини, як 

тип сприйняття, пам’яті, мислення, уяви [21, с. 327]. 

Інформація, за допомогою якої можна встановити сутність кримінального 

правопорушення, висунути версії й визначити напрями розслідування, може бути 

отримана шляхом моделювання способу дій злочинця, експериментального аналізу 

наслідків, що настали, зокрема шляхом штучного відтворення умов події. Саме тому 

слідчий експеримент при розслідуванні шахрайства у сфері страхування є однією із 

найпоширеніших слідчих (розшукових) дій, оскільки науково-технічні досягнення 

надають можливість максимально відтворити обстановку проведення експерименту з 

середовища, у якому було вчинено кримінальне правопорушення.  
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Значення слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії полягає у тому що 

відтворення обстановки і обставин події дослідним шляхом, надає змогу  перевірити 

достовірність отриманих відомостей, правильність гіпотез і висновків. 

Слідчий експеримент є найбільш трудомісткою та складною слідчою 

(розшуковою) дією. Результати його, за умови правильного проведення, відіграють 

важливу роль у процесі доведення вини осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину. 

Отже, залучення спеціаліста, якісне й ефективне використання спеціальних знань під 

час проведення слідчого експерименту вимагає ретельної підготовки, чіткої 

організації тактичних прийомів і комбінацій, що надасть можливість одержати 

правдиві показання та довести причетність певних осіб до вчинення кримінального 

правопорушення.     Дослідження проблеми застосування спеціальних знань під час 

проведення слідчого експерименту досі залишається актуальним.  

Отже, зазначена слідча (розшукова) дія проводиться у випадках коли 

шахрайство у сфері страхування мало місце інсценування страхового випадку з 

метою отримання страхових виплат. Як насдок відбулося знищення або пошкодження 

об’єкту договору страхування шляхом підпалу, вибуху тощо. 

Проведення слідчого експерименту щодо підпалу в аналізованій категорії 

кримінальних проваджень, на думку С. І. Зернова, може бути виправдане в таких 

випадках:  

1) встановлення можливості виникнення та розвитку горіння в осередку 

пожежі;  

2) з’ясування причини утворення джерела займання певного виду, під дією 

якого, згідно зі слідчою версією, почалося горіння;  

3) визначення обставин, пов’язаних із появою джерела займання або горючої 

речовини в осередку пожежі внаслідок певних дій підозрюваного (наприклад, шляхом 

закидання пляшки з легкозаймистою речовиною до приміщення через віконний 

отвір);  

4) з’ясування обставин допоміжного значення (перевірка можливості 

заповнення вигорілого приміщення певною кількістю конкретних товарно-

матеріальних цінностей з метою уточнення розміру матеріальних збитків від пожежі, 

реконструкція обстановки місця події на момент виникнення пожежі) [63, с. 95]. 
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Під час підготовки та проведення слідчого експерименту необхідно вжити 

заходів, що виключають неконтрольоване поширення горіння за межі виділеного для 

цього вогнища, вплив полум’я та продуктів горіння на людей, тварин, обладнання. 

Слідчий експеримент при розслідуванні шахрайства у сфері страхування надає 

можливість уточнити, звідки спостерігав кожен зі свідків за ознаками виникнення та 

розвитку пожежі, вибуху, або іншого способу знищення чи пошкодження майна, 

оцінити, наскільки правдиві їхні показання, ураховуючи відстань до об’єкта 

спостереження, просторове розташування й інші чинники, забезпечує залучення 

ресурсів їхньої зорової та асоціативної пам’яті для уточнення й доповнення 

повідомлених даних. 

Важливою є роль спеціаліста в забезпеченні відповідності визначальних 

параметрів досліджуваного процесу в реальній ситуації та експерименті, оскільки під 

час моделювання не може бути досягнуто цілковитої адекватності об’єкта та його 

моделі: частину факторів не буде враховано. Ці моменти слід ретельно продумати й 

обумовити в протоколі слідчого експерименту з огляду на те, що надалі 

невиключеною є можливість висловлення притягнутою до відповідальності стороною 

сумнівів стосовно достовірності результатів експерименту через неврахування будь-

яких факторів. 

Варто погодитися із позицією А.В. Боднар, яка влучно зазначає що особливості 

слідчого експерименту полягають у тому, що для сприйняття його результатів, які 

відображаються у протоколі, не застосовують спеціальні знання (за інших умов 

призначають експертизу), а вся інформація є наочною і доступною внаслідок 

безпосереднього сприйняття, зокрема присутніми під час провадження слідчого 

експерименту понятими. 

Перевагою використання слідчого експерименту є можливість уникнути 

необхідності призначення пожежно-технічної експертизи, що істотно скоротить 

строки розслідування, а також дасть змогу більшій кількості осіб підтвердити чи 

спростувати одну зі слідчих версій завдяки наочності, що є важливим для подальшого 

оцінювання доказів у суді [31, c.330]. 

Проведення слідчого експерименту під час розслідування кримінальних 

проваджень щодо шахрайства у сфері страхування пов’язане із залученням належного 
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технічного забезпечення, оскільки, зазвичай, знищення або пошкодження 

застрахованого майна відбувається шляхом пожежі або вибуху, хоча можливими є і 

інші варіанти завдання шкоди майну.  

Важливе значення відіграє правильне складання протоколу слідчого 

експерименту – яким є основний процесуальний документ, у якому детально 

відображають умови, перебіг і результати проведеного слідчого експерименту, із 

суворим дотриманням процесуальної форми з метою визнання його доказом у 

кримінальному провадженні.  

Отже, протокол проведення слідчого експерименту має відповідати таким 

вимогам:  

1) складає його слідчий особисто. Інші учасники слідчого експерименту можуть 

внести за дорученням слідчого лише чорнові записи, а фахівець – аудіозапис перебігу 

слідчого експерименту, фото- та відеофіксацію;  

2) він має містити опис лише тих дій, які виконували під час проведення 

слідчого експерименту, у тій послідовності, у якій їх виконували;  

3) його складають так, щоб у ньому містилися всі необхідні реквізити й він 

відповідав процесуальним вимогам КПК України (ст. 104, 105 КПК України). 

У протоколі слідчого експерименту має бути точно зазначено, які дії та який 

момент проведення слідчого експерименту фіксують за допомогою технічних засобів. 

Якщо здійснити безперервний запис неможливо, то кожен випадок перерви 

зазначають у протоколі слідчого експерименту, а також її причини та період 

припинення технічного документування. 

З огляду на динамічність слідчого експерименту, краще застосовувати для його 

фіксації відеозапис, оскільки наявність повної картини експерименту значно 

полегшує оцінювання отриманої доказової інформації [4, c.159]. 

Отже, варто погодитися із позицією А.В. Дулова, який зазначає що слідчий 

експеримент повинен зазначатися не тільки як засіб перевірки та закріплення 

показань свідків та обвинувачених. Слідчий експеримент має право и повинен знайти 

своє застосування як дійовий засіб оцінки правильності висновку експерта. 

Можливість застосування слідчого експерименту для оцінки висновку експерта 

обумовлюється тим, що для обґрунтування своїх підсумків експерти повинні 
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посилатися на певні положення в науці, правильність яких дуже часто можна 

перевірити (поряд з іншими можливостями) шляхом організації слідчого 

експерименту [52, с. 174]. 

 

Висновки до Розділу ІІ: 

 

1.1 На початковому етапі розслідування надзвичайно важливо чітко та 

системно визначити обставини, які підлягають встановленню з метою закладення 

організаційних засад здійснення подальшого досудового розслідування. Дані 

обставини безпосередньо формують основні напрями розслідування та визначають 

найважливіші питання, які необхідно вирішити для ефективного розкриття справи. 

1.2 Обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні є 

ширшою правовою категорією, аніж предмет доказування. Більше того, предмет 

доказування являє собою юридичну конструкцію, сформовану з метою оптимізації 

здійснення досудового розслідування, обставини в свою ж чергу – це об’єктивно 

існуючі явища та події, що сталися в минулому та потребують дослідження з метою 

розкриття злочину. 

1.3 Процес доказування є складним комплексним процесуальним явищем, від 

якого залежить в цілому рух справи в межах кримінального провадження. Тому 

питання встановлення обставин щодо кожного конкретного злочину залишається 

актуальним в силу розвитку суспільних відносин та потреби у постійному 

удосконалення методик розслідування різних видів злочинів. 

1.4 З метою здійснення ефективного підготовчого етапу розслідування 

шахрайства в сфері страхування необхідно застосовувати методи акумуляції 

інформації, необхідної для подальшого ходу досудового розслідування. Так, 

правоохоронними органами повинно бути здійснено своєчасне прийняття заяви 

(повідомлення) про виявлення шахрайства у сфері страхування майна; повинен бути 

проведений ретельний огляд місця події, де безпосередньо відбувся страховий 

випадок; здійснити дослідження залишків застрахованого майна за їх наявності; 

опитування громадян; дослідження приміщення, в якому здійснився страховий 

випадок на предмет наявності технічної несправності, яка могла б призвести до 
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пожежі, затоплення, обвалу і т.д., в наслідок чого відбулося пошкодження або 

знищення застрахованого майна. 

1.5 В контексті шахрайства в сфері страхування, варто акцентувати увагу, що 

в даному випадку центральною обставиною, яку необхідно встановити є саме спосіб 

його приховання, адже на практиці виникають випадки, коли спосіб вчинення та 

спосіб приховання співпадають за своїм змістовним наповненням. Більше того, чітке 

встановлення способу приховання шахрайства в сфері страхування, дозволяє зробити 

висновки як про особливості його вчинення, так і про специфіку підготовки даного 

злочину, особу злочинця. 

1.6 В ході здійснення початкового етапу розслідування шахрайства в сфері 

страхування необхідно чітко встановити в конкретній події наявність ознак злочину, 

визначити фальшивість страхового випадку, умисне знищення або пошкодження 

майна з метою незаконного отримання страхового відшкодування. В даному випадку 

злочинець застосовує всі можливі засоби для того, щоб страховий випадок виглядав 

реально та не викликав сумнівів з боку страхової компанії в ході вирішення питання 

про здійснення страхового відшкодування. Тому, в більшості випадків виявлення 

ознак злочину в такій події потребує значних зусиль та підготовки працівників 

правоохоронних органів. 

1.7 В ході здійснення попереднього етапу розслідування шахрайства у сфері 

страхування необхідним є встановлення наступних обставин:  

обставини місця події: місце, де було безпосередньо здійснення укладання 

договору страхування; місце інсценізації страхового випадку; місце реєстрації 

страхової компанія та місце проживання страхувальника; місце здійснення 

підготовчих дій по прихованню даного злочину; 

обставини щодо способу вчинення та приховання злочину: злочин вчинений 

одноособово або групою осіб; форма інсценізації страхового випадку (підпал, 

затоплення, імітації викрадення); шляхи приховання злочину; 

обставин часу вчинення злочину: час підготовки даного злочину; час 

інсценування страхового випадку; час надходження інформації про виникнення 

страхового випадку;  час отримання інформації про злочин правоохоронними 

органами; 
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обставини щодо об’єкта страхування: загальна інформація про застрахований 

об’єкт; вид застрахованого об’єкта; власник застрахованого об’єкта; документи, що 

стосуються застрахованого об’єкта; інформація щодо стану застрахованого об’єкта 

на момент інсценізації страхового випадку; засоби охорони застрахованого об’єкта; 

інформація щодо несправності застрахованого об’єкта; 

обставини щодо особи підозрюваного: загальні паспортні дані; загальна 

біометрична характеристика; біографічні відомості; інформація з роботи; соціальний 

та фінансовий статус; місце реєстрації та фактичного проживання; психологічний 

портрет; професійні навички; сфера діяльності; інформація щодо наявності 

попередніх судимостей; його роль у вчиненні злочину (виконавець, пособник, 

організатор, підбурювач); мотиви; мета вчинення злочину;  

обставини щодо особи заявника: загальна інформація про заявника; загальні 

паспортні дані заявника; версія заявника щодо обставин вчинення злочину, його 

приховання та підозрюваних у вчиненні злочину; добросовісність виконання 

заявником обов’язку щодо повідомлення страхової компанії про страховий випадок; 

страхова історія заявника. 

обставини виявлення злочину: джерело надходження відомостей про вчинення 

злочинну; форма отримання відомостей щодо вчинення злочину (анонімно чи з 

відомого джерела); загальні відомості про особу, яка повідомила про вчинення 

злочину; відношення особи, яка заявила про злочин, до застрахованого об’єкта; 

обставини слідової картини: які сліди були виявлені на місці події.  

1.8 Для розслідування шахрайства у сфері страхування майна, важливим 

обставинами, які необхідно встановити є в першу чергу сама подія злочину, тобто чи 

страховий випадок насправді є інсценованим, та спосіб його приховання, тобто 

засоби, які були застосовані злочинцем для того, щоб дана інсценізація виглядала, як 

реальний страховий випадок, спричинений обставинами, які не залежать від волі 

особи. 

2. Особливості методики розслідування шахрайства у сфері страхування 

полягають у наявності інсценування страхового випадку. Саме факт даного 

інсценування і способи його здійснення необхідно обов’язково встановити для 

можливості подальшого здійснення досудового розслідування. Використання у ході 
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здійснення розслідування вищезазначеної системи ознак, які необхідно встановити, є 

гарантією оптимізації діяльності правоохоронних органів та забезпечення повного та 

ґрунтовного дослідження обставин справи, формування обґрунтованих слідчих 

версій, виокремлення основних напрямів здійснення досудового розслідування, 

вжиття ефективних заходів для розкриття злочину. 

3. Підготовчий етап розслідування шахрайства в сфері страхування майна 

характеризується значними труднощами в контексті отримання та закріплення 

інформації, необхідної для встановлення відповідних обставин справи. Так, даний 

етап характеризується наявністю гострої необхідності чіткого визначення обставин, 

які потребують встановлення та формування плану з проведення слідчих 

(розшукових) дій для їх попереднього встановлення. Зволікання в проведенні даних 

заходів може призвести до втрати, знищення, приховування доказів, які мають 

важливе значення для розкриття злочину. 

4.1 Складність такого злочину як шахрайство у сфері страхування та 

особливість способу його вчинення та приховання шляхом інсценування страхового 

випадку призводять до виникнення на початковому етапі розслідування даного 

злочину різних слідчих ситуацій. У зв’язку з цим, формування та систематизація 

ситуаційних методичних рекомендацій дає можливість сформувати алгоритм 

розслідування даного злочину виходячи з кожної конкретної ситуації. 

4.2 Аналізуючи типові слідчі ситуації шахрайства у сфері страхування майна, 

можна визначити наступну систему факторів, які впливають на їх формування. Так, 

до об’єктивних факторів варто відносити: 

первинна інформація про злочин на початковому етапі його розслідування;  

спосіб вчинення злочину та його приховання; 

складність інсценізації страхового випадку; 

рівень протидії злочинця здійсненню розслідування. 

До суб’єктивних факторів, варто відносити: 

рівень обізнаності слідчого у сфері страхування;  

рівень тактичної підготовки слідчого. 

4.3 Сутність слідчої ситуації полягає у її комплексному характері. Так, слідча 

ситуація являє собою сукупність тієї інформації, яка доступна слідчому на 
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першочерговому етапі розслідування злочину. Дана інформація знаходить своє 

вираження у конкретній обстановці, яка існує на момент вчинення першочергових дій 

по розслідуванню злочину. 

4.4 У випадках, коли шахраєм інсценовано незаконне заволодіння 

застрахованим об’єктом слідчому необхідно вчиняти наступні дії на початковому 

етапі розслідування: 

огляд місця події;   

огляд місця останнього зберігання застрахованого об’єкта; 

вжиття невідкладних заходів для розшуку застрахованого об’єкта; 

проведення допитів заявника, родичів заявника, його сусідів, колег, працівників 

страхової компанії, інших можливих свідків даної події; 

дослідження документів на застрахований об’єкт;  

дослідження страхової справи. 

4.5 Вважаємо за необхідне виокремити наступні слідчі ситуації початкового 

етапу розслідування шахрайств у сфері страхування: 

1) слідча ситуація, за якої за результатами здійснення дослідчої перевірки 

слідчим були отримані всі дані, що стосуються події злочину,  та є достатніми для 

відкриття кримінального провадження; 

2) слідча ситуація, за якої первинні дані є недостатніми для відкриття 

кримінального провадження про шахрайство у сфері страхування.  

3) слідча ситуація, за якої є можливість, виходячи з первинних даних, 

встановити особливості об’єктивної сторони здійснення злочину, а саме її 

інсценування, однак відсутні дані, що стосуються суб’єктивної сторони даного 

злочину; 

4) слідча ситуація, за якої первинні дані є недостатніми для відкриття 

провадження у справі, більше того в ході дослідчої перевірки не виявлено додаткової 

інформації, що надала б можливість відкрити провадження у справі; 

5) слідча ситуація, за якої відсутні ознаки складу злочину. 

4.6 В залежності від того, який спектр інформації про особу злочинця 

відомий на підготовчому етапі розслідування шахрайства у сфері страхування можна 

також виділити наступні слідчі ситуації: 
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1) первинні дані не містять інформації про особу, яка вчинила шахрайство у 

сфері страхування, однак існують окремі слідові елементи;   

2) слідчий володіє повною інформацію про особу, яка вчинила шахрайство у 

сфері страхування майна, однак невідомим залишається місце її перебування;   

3) шахрай затриманий працівниками правоохоронних органів в процесі 

підготовки або безпосередньої реалізації злочинного умислу; 

4) особа шахрая встановлена, не здійснює спроб переховуватися. 

4.7 Інформаційний аспект першочергового етапу розслідування шахрайства 

у сфері страхування дозволяє виокремити наступні типові слідчі ситуації: 

1) шахрай затриманий працівниками правоохоронних органів безпосередньо 

під час реалізації злочинного умислу або одразу після його реалізації. 

2) особа шахрая була встановлена безпосередньо працівниками страхової 

компанії. 

3) потерпілий самостійно звертається до правоохоронних органів із заявою про 

здійснення шахрайства. 

4.8 Залежно від способу вчинення шахрайства у сфері страхування можна 

виділити наступні слідчі ситуації, які складаються на початковому етапі 

розслідування шахрайства у сфері страхування: 

1) знищення або пошкодження застрахованого об’єкта шляхом підпалу 

приміщення, в якому даний об’єкт зберігається або безпосередньо підпалу самого 

застрахованого об’єкту; 

2) знищення або пошкодження застрахованого об’єкту шляхом обвалу.  

3) Знищення або пошкодження об’єкту шляхом затоплення.  

4) інсценування викрадення застрахованого об’єкту.  

5. Важливо розуміти, що часто такий злочин як шахрайство у сфері 

страхування може вчинятися в сукупності з рядом інших злочинів, таких як:  

1) порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК); 

2) викрадення, привласнення, вимагання, підроблення документів, печаток, 

штампів (ст. ст. 357, 358 КК); 

3) умисне знищення або пошкодження майна (194 КК). 
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6. Аналіз слідчої практики з розслідування шахрайства у сфері страхування 

дає змогу виділити деяку специфіку типових слідчих ситуацій, до якої відносяться 

наступні особливості: 

- шахрайство у сфері страхування характеризується ґрунтовною попередньою 

підготовкою до вчинення такого злочину, що полягає у: 

а) формуванні плану щодо імітації страхового випадку; 

б) вжиття заходів щодо приховання даного злочину; 

в) обрання часу та місця вчинення злочину; 

г) формування плану щодо приховування застрахованого об’єкту. 

7. У випадку вчинення шахрайства у сфері страхування а має місце 

інсценізація страхового випадку, наявність якої безпосередньо впливає на складність 

розслідування даного злочину. Так, злочинець інсценує викрадення майна, або 

здійснює інсценізацію страхового випадку шляхом вчинення інших злочинних дій, 

таких як підпал приміщення, його затоплення, обвалення. Тобто, в даному випадку, 

злочинець розраховує на те, що реальний зміст події не буде встановлений слідчим, а 

конкретні випадки підпалу, затоплення, обвалення приміщення будуть трактуватися 

як нещасні випадки. 

8.1 Варто зазначити, що процес формування версій являє собою складний 

логічний процес, що має комплексний та системний характер. Так, окремо висунута 

версія не має ваги безвідносно від всієї системи версій щодо обставин вчинення 

злочину. Більше того, версія не може носити сталий характер, адже в ході здійснення 

розслідування злочину трансформується її змістовне наповнення, вона поповнюється 

новою інформацією, отриманою в ході здійснення слідчих (розшукових) дій. Саме 

тому, процес формування версій слід розглядати в першу чергу з точки зору його 

системного характеру, що дозволяє в повній мірі визначити обставини та характер 

вчиненого злочинного діяння. 

8.2 Враховуючи вищезазначене, можна сформувати наступну систему версій 

на етапі отримання слідчим первинної інформації про вчинення шахрайства у сфері 

страхування: 1) щодо застрахованого об’єкту: 

– застрахований об’єкт перебував на праві власності у заявника; 
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– застрахований об’єкт належав іншим особам, однак заявник видавав його 

за власний; 

2) щодо події: 

– наявна подія злочину; 

– наявне інсценування страхового випадку; 

– неправильне трактування заявником характеру конкретної події; 

3) за характером дій страхувальника: 

– застрахований об’єкт умисно знищений страхувальником або справжнім 

власником; 

– застрахований об’єкт умисно пошкоджений страхувальником або 

справжнім власником; 

– здійснена інсценізація знищення або пошкодження застрахованого 

об’єкту, а сам застрахований об’єкт був прихований страхувальником або справжнім 

власником; 

– здійснена інсценізація викрадення застрахованого об’єкту;  

– здійснена інсценізація затоплення, обвалу, пожежі, в результаті яких 

застрахований об’єкт було пошкоджено або знищено.  

4) щодо особи злочинця: 

– злочин було вчинено страхувальником; 

– злочин було вчинено іншою особою; 

– злочин було вчинено у співучасті; 

– злочин було вчинено за участі працівника страхової компанії; 

5) щодо суб’єктивної сторони: 

– страховий випадок був інсценований з метою одержання страхового 

відшкодування; 

– помилка страхувальника щодо характеру події; 

6) щодо мотивів інсценування страхового випадку: 

– матеріальні труднощі; 

– заборгованість по кредиту; 

– проблеми зі здоров’ям; 

– шантаж з боку інших осіб щодо виплати страхувальником суми коштів. 
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8.3 Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок про те, що від 

якісної систематизації слідчих ситуацій та версій залежить в цілому побудова 

криміналістичної методики розслідування шахрайства в сфері страхування. Так, 

варто зазначити, що дана методика охоплює комплекс науково-практичних положень 

рекомендаційного характеру, що стосуються розслідування шахрайства у сфері 

страхування.  

9.1 До невідкладних заходів відноситься огляд місця події, в результаті 

здійснення якого можна отримати великий спектр необхідної вихідної інформації для 

формування слідчих версій та планування подальшого ходу розслідування. При 

плануванні першочергових дій, які повинні бути вчинені в рамках розслідування 

конкретного злочину варто враховувати тактичні та організаційні аспекти. Так, в 

першу чергу необхідно вчиняти ті дії, які безпосередньо є джерелом необхідної 

інформації, що може бути безповоротно втрачена за умови зволікань слідчим. Варто 

зазначити, що результати, отримані слідчим в ході проведення огляду є тією вихідною 

інформацією, яка впливаю на планування та організацію подальшого ходу 

розслідування. 

9.2 Змістовне наповнення такої слідчої (розшукової) дії як огляд складають 

наступні елементи: 

а) встановлення слідової картини конкретного злочину; 

б) виявлення та фіксація слідів конкретного злочину; 

в) дослідження особливостей обстановки місця події. 

9.3 Досліджуючи особливості проведення огляду в ході розслідування 

шахрайства у сфері страхування, можна виділити наступні най поширені вили 

оглядів, які необхідно проводити в рамках розслідування злочину такого роду-  огляд 

місця події, огляд пошкодженого застрахованого об’єкту, огляд документів.  

9.4 Огляд місця події в ході розслідування шахрайства у сфері страхування, 

можна класифікувати відносно характеру способу вчинення даного злочину. Так, 

виділимо наступні види огляду місця події: 

1) огляд місця події у випадку умисного спричинення пожежі у приміщенні 

з метою імітації знищення застрахованого об’єкту; 
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2) огляд місця події у випадку умисного спричинення затоплення 

приміщення з метою імітації знищення застрахованого об’єкту; 

3) огляд місця події у випадку умисного спричинення обвалу приміщення з 

метою імітації знищення застрахованого об’єкту; 

4) огляд місця події у випадку імітації незаконного заволодіння 

застрахованим об’єктом. 

9.5 У слідчій практиці часто виникають випадки знищення або пошкодження 

страхового майна шляхом підпалу або умисне спричинення пожежі в приміщенні з 

метою інсценування повного та безповоротного знищення застрахованого об’єкту. У 

зв’язку з цим при огляді місця події у випадку пожежі необхідно акцентувати увагу 

на наступних обставинах:  

час виникнення пожежі та місце даної події; 

причини виникнення пожежі;  

наявність слідів умисного виведення з ладу пристроїв. 

9.6 З метою  здійснення якісного та ретельного огляду місця виникнення 

пожежі необхідно обов’язково залучати спеціаліста. Участь даної особи дозволить 

оптимізувати процес огляду даного місця події, визначити місце розгортання, 

речовини, які були використані для виникнення пожежі або ж пристрої, які стали 

джерелом вогнища. Так, в силу володіння спеціальними знаннями в пожежній справі 

спеціаліст може кваліфіковано відтворити обстановку, яку передувала виникненню 

пожежі, встановити причини її виникнення та виявити сліди умисного її спричинення 

з метою інсценування страхового випадку. Зазначимо, що огляд місця події має 

велике доказове значення і впливає на хід розслідування злочину в цілому. Саме тому 

ґрунтовано підготовлений, спланований та своєчасний огляд місця події дає змогу 

встановити велику кількість обставин, необхідну для розкриття конкретного злочину. 

9.7 В ході огляду місця пожежі в рамках розслідування шахрайства у сфері 

страхування важливо встановити наступні обставини: 

1) час настання пожежі;  

2) обставини виникнення пожежі;  

3) характер та інтенсивність горіння;  

4) період часу між виникненням пожежі та викликом пожежної служби; 
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5) наявність слідів умисного спричинення пожежі. 

10. Допит є слідчою (розшуковою) дією проведення якої є обов’язковим при 

розслідуванні шахрайства у сфері страхування майна. Обрання тактичних прийомів 

його проведення прямо залежить від слідчої ситуації яка складаєься на початковому 

етапі розслідування. 

11. Важлива роль при розслідуванні шахрайства у сфері страхування 

належить слідчому експерименту, проведення якого надає можливість уточнити, 

звідки спостерігав кожен зі свідків за ознаками виникнення та розвитку пожежі, 

вибуху, або іншого способу знищення чи пошкодження майна, оцінити, наскільки 

правдиві їхні показання, ураховуючи відстань до об’єкта спостереження, просторове 

розташування й інші чинники, залучити ресурси їхньої зорової та асоціативної 

пам’яті для уточнення й доповнення повідомлених даних.  
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РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ 

РОЗСЛІДУВАННІ ШАХРАСТВА У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ 

 

3.1. Принципи організації використання спеціальних знань при 

розслідуванні шахрайства у сфері страхування 

При розслідуванні шахрайства у сфері страхування надзвичайно важливе 

значення  відіграє  застосування спеціальних знань, які можуть мати прояв у різних 

формах, зокрема це:  

- участь спеціалістів при проведенні слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 71 КПК 

України);  

- надання консультацій сторонам кримінального провадження спеціалістом з 

різних питань, які виникають в процесі розслідування (ч.3 ст.71 КПК України),  а 

також надання консультацій та  письмових роз’яснень суду  відповідно до ст.360 КПК 

України; 

- призначення і проведення судових експертиз (ст. ст. 69, 101, 242 КПК 

України).  

Актуальність використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайства у 

сфері страхування пояснюється тим, що їх застосування дозволяє встановити факт 

підпалу, затоплення, вибуху,  іншого способу знищення або пошкодження майна 

шляхом впливу на об’єкт договору  страхування шкідливих речовин, а також гострих 

і важких предметів.  

Отримання слідчим інформації про застосований засіб вчинення злочину 

(вогонь, вода, вибухові речовини, важкі предмети) дозволить в подальшому висунути 

версії про особу, що вчинила злочин, отримати детальні відомості про спосіб 

знищення або пошкодження майна, зміни, завдані об’єкту дослідження тощо. За 

допомогою спеціальних знань  стає можливим вирішення значного обсягу завдань, 

які постають у процесі розслідування шахрайства у сфері страхування, а також 

отримання необхідних доказів,  які є важливими для проведення ефективного 

розслідування злочинів зазначеного виду. А тому, проведення дослідження 

особливостей застосування спеціальних знань при розслідуванні шахрайства у сфері 

страхування надасть змогу виробити конкретні методичні рекомендації щодо 
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вдосконалення законодавчих формулювань кримінальних процесуальних норм, 

удосконалити методику розслідування, підвищити рівень виявлення, розкриття та 

розслідування зазначених злочинів в цілому. 

Відповідно до статті 69 КПК України експертом у кримінальному провадженні 

є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має 

право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення 

експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що 

містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати 

висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються 

сфери її знань [118]. 

Відповідно до  статті 71 КПК України спеціалістом у кримінальному 

провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування 

технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового 

розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних 

знань і навичок. Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої 

технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір 

зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під 

час досудового розслідування і судом під час судового розгляду [118]. 

Варто зазначити, що надзвичайно важливою є ефективна взаємодія слідчого з 

особами, які володіють спеціальними знаннями – експертами та спеціалістами  при 

розслідуванні шахрайства у сфері страхування. 

Задля  успішної організації взаємодії необхідним є дотримання прав і обов’язків 

суб’єктів, принципів організації взаємодії, розуміння ролі, яку суб’єкти відіграють 

при розслідуванні злочинів зазначеного виду, виконання поставлених завдань та 

усвідомлення відповідальності.  

Взаємодія експерта із слідчим врегульована Інструкцією про призначення та 

проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичними 

рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 

досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 

року No53/5 (зі змінами та доповненнями). 
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Таку взаємодію необхідно розглядати як засновану на законі та інших 

нормативних актах спільну, узгоджену діяльність суб’єктів, які мають різну 

компетенцію та спеціалізацію, а також різний рівень знань у галузі кримінального 

права, процесу, криміналістики та інших, спрямовану на досягнення загальної мети 

розкриття та розслідування злочинів, встановлення об’єктивної істини та 

забезпечення правильного застосування закону. 

Дослідивши нормативно-правову базу, матеріали слідчої та судової практики, а 

також вивчивши спеціальну літературу, можна наголосити, що основні принципи 

організації використання спеціальних знань забезпечують їх раціональне та 

ефективне використання з метою залучення отриманих відомостей в якості доказів, 

що, в свою чергу, сприяє ефективному вирішенню завдань розслідування. 

Дотримання цих положень та принципів гарантує законність, об’єктивність та 

найбільш дієвий механізм взаємодії між слідчим та експертом [67, c.132]. 

Отже, до таких принципів організації використання спеціальних знань при 

розслідуванні шахрайства у сфері страхування слід відносити: 

– дотримання суб’єктами взаємодії вимог законів та нормативно-правових 

актів, які регламентують їх діяльність; 

– застосування сучасних науково обґрунтованих методів та технічних засобів, 

які забезпечують максимально повне вирішення поставлених завдань; 

– недопущення дій, які порушують права людини, або дій, які принижують 

честь і гідність учасників слідчої (розшукової) дії; 

– реалізація суб’єктами взаємодії регламентованих законом прав, 

недопустимість впливу на процесуально незалежних учасників кримінального 

процесу з метою отримання відомостей або результатів на користь будь-кого з 

учасників кримінального процесу або в інтересах інших осіб; 

– своєчасність та оперативність залучення спеціаліста до проведення слідчих 

(розшукових) дій з метою забезпечення збереження доказової інформації і 

можливості її використання для реконструкції обставин події; 

– планування умов та порядку використання спеціальних знань в процесі 

розслідування на підставі попереднього аналізу та максимально повного врахування 
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достеменно встановлених слідством обставин злочину, обстановки місця події, 

результатів раніше виконаних експертиз та досліджень; 

– підтримання безперервного ділового контакту та оперативний обмін 

інформацією суб’єктів взаємодії на усіх етапах процесуальної дії (планування, 

проведення, оформлення результатів); 

– створення оптимальних та визначених умов взаємодії, розмежування 

компетенції і повноважень де важливу роль відіграє взаємна обізнаність про 

можливості кожного з суб’єктів [172, c.22]. 

Особливість організації використання спеціальних знань та взаємодії при 

розслідуванні шахрайства у сфері страхування полягає у тому, що узгодження дій 

різних суб’єктів набуває своєрідної і складної форми взаємного сприяння, що вимагає 

особливого такту у взаємовідносинах, вміння знаходити спільну мову і визначати 

взаємні інтереси.  

При цьому, необхідно враховувати що визначальним є узгодження: способів 

спільного вирішення завдань; використання засобів, необхідних для забезпечення 

процесу розслідування;  часу і послідовності виконання запланованих завдань; меж 

відповідальності суб’єктів взаємодії; умов, способів та часу спільного використання 

ресурсів; питань організації управління, взаємного інформування тощо.  

Найбільшу складність в організації взаємодії слідчого й експертно- 

криміналістичних підрозділів викликає підготовка, призначення й проведення 

комплексних і комісійних експертиз, особливо коли для вирішення поставленого 

експертного завдання залучаються фахівці з експертних установ різних відомств. Тут 

виникають додаткові завдання, що вимагають спільного рішення й координації дій 

слідчого з експертами. 

В той же час, варто враховувати позицію О. В.  Таран, яка зазначає що при 

розслідуванні злочинів будь-якого виду, в тому числі і шахрайства у сфері 

страхування можуть мати місце певні недоліки в організації використання спеціальни 

знань, до яких належать: 

1) при проведенні слідчих (розшукових) дій: 

– недостатнє дотримання рекомендацій щодо обмеження доступу 

безпосередньо до місця події, до завершення роботи слідчо-оперативної групи, 
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сторонніх осіб (якщо огляд місця події проводиться безпосередньо після настання 

травматичної події, коли ще є можливість збереження та максимального вилучення 

слідової інформації); 

– огляд місця події не завжди проводиться невідкладно, одразу після отримання 

інформації про травматичну подію; 

– не залучаються спеціалісти для проведення слідчих (розшукових) дій, коли у 

цьому є реальна потреба; 

–не завжди вживаються заходи з належної попередньої організації слідчих 

(розшукових) дій і забезпечення наявності необхідних технічних засобів та умов для 

їх проведення; 

2) при призначення та проведенні експертиз: 

– проведення низки експертиз у кримінальних провадженнях передбачає 

пошкодження (часткову втрату, знищення) об’єктів дослідження. З урахуванням такої 

можливості необхідно відображати у постанові про призначення експертизи дозвіл на 

це, що на практиці не завжди відбувається і може призвести до оскарження 

правомірності дій експерта (експертів); 

– отримання експертних висновків співробітниками без письмового доручення 

слідчого, що може слугувати підставою для розгляду таких фактів як порушення 

вимог КПК України; 

– винесення на вирішення експерта запитань, які виходять за межі його 

компетенції; 

– складання неякісних первинних матеріалів при огляді місця, де стався 

травматичний випадок (неповне, неякісне відображення умов та об’єктів 

виробничого середовища, поверхневий огляд обладнання, машин, механізмів, 

інструментів, засобів індивідуального захисту тощо); 

– неналежна якість підготовки матеріалів, які направляються на експертизу, 

відсутність у постановах про призначення експертизи необхідних вихідних даних або 

наявність протиріч у повідомлених даних; 

– формальне задоволення, а, іноді, і ігнорування слідчими клопотань експертів 

про надання додаткових матеріалів, необхідних для надання висновку, недотримання 

процесуальних вимог [172, c.23]. 
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Тому, можна зробити висновок, що вищезазначені недоліки призводять до 

неузгодженості дій суб’єктів взаємодії, ускладнюють проведення експертиз, 

збільшують строки їх виконання та стають причиною того, що експерт вирішує 

поставлені перед ним запитання у ймовірній формі або відмовляється від їх 

вирішення, а також створюють можливість допущення експертної помилки, 

затягування строків розслідування, втрати доказової інформації, слідчих помилок, що 

в решті негативно впливає на якість розслідування. 

Подальше дослідження  питання застосування спеціальних знань на різних 

етапах розслідування шахрайства у сфері страхування надасть змогу підвищити 

ефективність розслідування злочинів даного виду, розробити конкретні методичні 

рекомендації щодо вдосконалення законодавчих формулювань кримінальних 

процесуальних норм, практики їх застосування, а також підвищити рівень 

профілактичної діяльності щодо запобігання кримінальним правопорушенням – 

шахрайству у сфері страхування. 

 

3.2. Участь спеціаліста при розслідуванні злочинів у сфері страхування 

 

Використання спеціальних знань, зокрема залучення спеціалістів до 

проведення слідчих (розшукових) дій, є необхідним при розслідуванні шахрайства у 

сфері страхування.  

Так, зокрема, варто погодитися із позицією В.О. Яремчук, яка зазначає, що під 

час проведення тактичних операцій спеціаліст може надати допомогу у різноманітних 

сферах, це зокрема: 

При проведенні тактичних операцій спеціаліст надає: 

1) організаційно-технічну, а саме: підготовчу допомогу – під час організації і 

планування проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 

дій, оперативно-розшукових та інших заходів у рамках тактичної операції, 

консультативну – під час розробки програми здійснення тактичної операції спеціаліст 

пояснює довідникові дані з метою ефективного її проведення;  

2) інформаційну – спеціаліст повідомляє слідчому та іншим виконавцям 

тактичної операції інформацію щодо особливостей проведення окремих слідчих 
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(розшукових) дій та інших заходів з метою зменшення тактичного ризику під час 

здійснення тактичної операції; 

3) аналітичну – спеціаліст бере участь в обговоренні результатів здійснення 

слідчих (розшукових) дій та інших заходів;  

4) допомогу у формі надання «висновку спеціаліста» у разі необхідності, в 

результаті проведення слідчих (розшукових) дій та інших заходів  [202, с. 63]. 

Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування шахрайства у сфері 

страхування є неможливим без залучення спеціалістів, які мають відповідні знання в 

певних галузях науки і техніки. Залучення спеціалістів конкретного виду залежить 

від випадку який мав місце у конкретній ситуації, проте в будь-якому разі, залучення 

спеціалістів є необхідним для забезпечення готовності до огляду необхідних 

криміналістичних засобів, їх застосування для виявлення, фіксації і вилучення 

доказів.  

Спеціаліст звертає увагу слідчого на обставини, що мають значення для 

кримінального провадження, виявлені ним при вивченні слідів, предметів, технічних 

засобів, знарядь і пристосувань, які могли використовуватися під час вчинення 

злочину, повідомляє необхідні довідкові дані; зазначає обставини, що сприяли 

вчиненню злочину; висловлює міркування про можливості перевірки зібраних даних 

за криміналістичними обліками (колекціями, картотеками, інформаційно-

пошуковими системами, автоматизованим банком даних) [166, с.228]. 

Так, зокрема, при проведення огляду місця події  - першочергової слідчої 

(розшукової) дії,  яка є одним із найінформативніших джерел доказової інформації  

при виявленні ознак шахрайства у сфері страхування, а саме  коли відбулося 

інсценування страхового випадку і було здійснено підпал, вибух, знищення об’єкта 

страхування іншим способом, спеціалісти допомагають слідчому виявити сліди: 

незнищену частину майна або пошкоджене майно, мікрочастини знищеного майна 

або знаряддя його знищення (легкозаймисті, вибухові або токсичні речовини 

(ініціатори горіння), дерев’яні або металеві вироби, інструменти, підручні матеріали 

та предмети тощо), сліди горіння, затоплення, розчинення [76, c.109]. 

Метою залучення спеціалістів при проведенні зазначеної слідчої (розшукової) 

дії є надання допомоги у виявленні характерних слідів горіння, температурного 
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впливу на будівельні конструкції, технологічне обладнання, інші матеріальні 

цінності, виявлення слідів легкозаймистих та горючих речовин, технологічно 

пристосованих приладів та обладнання, що вказують на вірогідну причину 

виникнення пожежі, фіксація виявлених слідів у протоколі огляду місця події.  

Так, спеціалісти допомагають: 

1) виявити сліди злочину та речові докази; 

2) з’ясувати обставини події; 

3) зафіксувати виявлене у відповідному вигляді та послідовності; 

4) визначити та зафіксувати місце осередку пожежі. 

При проведенні огляду місця події за фактом пожежі або вибуху об’єкта 

страхового договору важливу роль відіграють фахівці у сфері вибухотехніки, 

пожежної справи і теорії горіння, участь яких в огляді може допомогти слідчому 

обрати найбільш правильну тактику огляду, вибудувати слідчі версії, дослідити 

слідові картину подій. Окрім вищезазначених осіб, до участі в огляді місця події у 

випадках зі смертельними наслідками можуть бути залучені судові медики, роль яких 

полягає в констатації смерті, попередньому встановленні її причин і часу настання, 

огляду завданих ушкоджень.  

Залежно від ситуації, яка склалася на початковому етапі розслідування до 

огляду місця події можуть бути залучені спеціалісти з різних галузей знань, так, 

наприклад електротехнік може надати допомогу у виявленні електричних пристроїв і 

пристосувань (або їх окремих частин, деталей), які могли бути використані для 

підпалу, а також у правильній характеристиці технічних і фізичних властивостей 

таких пристосувань, висловити свою думку про приналежність виявлених окремих 

частин і деталей тим пристосуванням, які були вилучені під час огляду згарища [166, 

с.229]. 

У той же час, залучення хіміка зможе за виявленими слідами на ґрунті, поверхні 

підлоги або одязі підозрюваного, схожими на горючу рідину, попередньо 

ідентифікувати цю речовину і висловити своє судження про необхідність її 

направлення на експертизу, допомогти у вилученні й упаковці таких речовин [76, 

c.110]. 
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При цьому, необхідно враховувати, що перед направленням матеріалів на 

експертизу, слідчому необхідно точно зібрати всі необхідні матеріали за допомогою 

тих фахівців, які брали участь у слідчих (розшукових) діях. У даному випадку варто 

зазначити про ще один  вид консультативної допомоги спеціаліста - визначення 

повного переліку документів, які необхідно надати у розпорядження експерту. Як 

влучно зазначає І.В. Гора, це дасть змогу своєчасно проінформувати сторони 

кримінального провадженням про такі матеріали, що відсутні в цей момент, але вкрай 

необхідні для проведення дослідження. Своєчасне консультування в цій частині 

надасть змогу виконати необхідні дії для забезпечення повноти документальної 

доказової бази і водночас скоротить час на заявлення та задоволення клопотань 

експерта про надання йому додаткових матеріалів [40, с. 212].  

Також, необхідним є залучення спеціалістів для проведення такої слідчої 

(розшукової) дії як  слідчий експеримент, яка проводиться з метою перевірки і 

уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення – підпалу, вибуху, затоплення, тощо, з метою вчинення шахрайства 

у сфері страхування. Так, зокрема проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії 

надасть змогу уточнити, звідки спостерігав кожен зі свідків ознаки виникнення і 

розвитку пожежі, здійснення вибуху, оцінити, наскільки правдиві їхні показання з 

урахуванням відстані до об’єкта спостереження, просторового розташування, а також 

інших чинників. Слідчий експеримент дасть змогу залучити ресурси їхньої зорової та 

асоціативної пам’яті, уточнити і доповнити дані, що повідомляються. Метою його 

проведення є встановлення інформації чи міг свідок, перебуваючи в певному місці, 

бачити чи чути те, що відбувалося на місці скоєння злочину; чи міг підозрюваний 

вчинити певні дії в тих обставинах; як саме відбувався перебіг подій; перевірка 

можливості існування фактів, чи немає між ними протиріч зі слідами, виявленими в 

ході попереднього розслідування [165, c.200]. 

 

 

 

3.3. Призначення і проведення судових експертиз 
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Відповідно до статті 1 ЗУ «Про судову експертизу»  - судова експертиза  -  це  

дослідження  експертом  на   основі спеціальних  знань  матеріальних об'єктів,  явищ 

і процесів,  які містять  інформацію  про  обставини   справи,  що   перебуває   у 

провадженні органів досудового розслідування чи суду [153]. 

Оскільки відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України 

джерелом доказів у кримінальному провадженні є висновок експерта, то в 

розслідуванні та розкритті шахрайства у сфері страхування експертизи посідають 

одне із визначальних місць [118]. 

Отже, при проведенні розслідування шахрайства у сфері страхування 

можливим є призначення і проведення  ряду експертиз. Це можуть бути як пожежно-

технічна експертиза, так і інші види судових експертиз: хімічна, електротехнічна, 

фізико-технічна, судово-медична, металознавча, товарознавча, судово-ветеринарна, 

експертиза матеріалів, речовин і виробів. 

Порядок призначення судових експертиз, права обов’язки, та відповідальність 

експертів, суб’єкти експертної діяльності, організація проведення експертиз та 

оформлення їх результатів визначаються КПК України, Законом України «Про 

судову експертизу» від 25.02.1994 р., Інструкцією про призначення та проведення 

судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства 

юстиції України від 08.10.1998 р. №53/5, Положенням про експертну службу 

міністерства внутрішніх справ, яке затверджене наказом МВС України від 03.11.2015 

р. №1343, а  також рядом  інших нормативно-правових актів [80, c.165]. 

Проведення експертиз можливе тільки на основі вичерпних матеріалів, 

зафіксованих слідчим у процесуальних документах. 

Відповідно до ч. 2. ст. 84 КПК України висновок експерта являє собою 

процесуальне джерело доказів, а безпосередньо доказами є фактичні дані, отримані у 

передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий 

суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають 

значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню [118]. 

Відповідно до статті 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав 

для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за 

клопотанням сторони кримінального провадження [118]. 
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Експертизи, які призначається в ході розслідування шахрайства у сфері 

страхування, безпосередньо залежать від предмета дослідження. Так, наприклад 

поряд основними видами експертиз - пожежно-технічною, вибухотехнічною, 

будівельно-технічною, електро-технічною, хімічною експертизою може бути 

призначено ряд криміналістичних експертиз, з метою вирішення питань про 

тотожність (ідентифікацію особистості за слідами пальців рук, босих ніг, взуття, 

слідів протекторів автошин тощо; за почерком; ідентифікація вогнепальної зброї по 

стріляних гільзах і кулях; ідентифікація цілого по лінії розриву, розрізу, розлому; 

ідентифікація знарядь злому по слідах на дверях і віконних рамах тощо), а також  

судово-медичні та судово-ветеринарні експертизи, якщо наслідком вчинення 

шахрайських дій у сфері страхування були загибель людей або тварин. Можливим 

також є призначення фізико-технічних, товарознавчих та інших видів експертиз [67, 

c.133]. 

Отже найбільш поширеним способом шахрайства у сфері є інсценування 

страхового випадку, а саме знищення або пошкодження об’єкта страхового договору 

шляхом підпалу.  

 

Пожежно-технічна експертиза 

Варто зазначити, що при розслідуванні шахрайства у сфері страхування, шахраї 

як правило з метою знищення об’єкта страхового договору та інсценування 

страхового випадку обирають пожежу як ефективний спосіб досягнення поставленої 

мети. У такому випадку обов’язковим  є проведення пожежно-технічної експертизи з 

метою отримання фактичних даних про обставини вчинення злочину.  

Пожежно-технічну експертизу (ПТЕ) відносять до класу інженерно- технічних 

експертиз і виконують з метою обґрунтування явищ пожеж та виявлення фактичних 

даних, що мають значення для встановлення причин, які їх обумовили. 

При призначенні пожежно-технічної експертизи повинні враховуватися її 

можливості у встановленні причин пожежі і, з урахуванням цього, належним чином 

готуються матеріали, що направляються експерту. 

Встановлення причин пожежі неможливе без участі фахівців пожежної справи, 

інженерів-електриків, хіміків, фізиків, технологів. Це обумовлено специфікою слідів, 



 126 

що залишаються пожежею. Їх виявлення та оцінка пов’язані з дослідженням 

характеру уражених вогнем предметів, у тому числі електродротів, запобіжників, 

вимикачів, інших приладів; знарядь впливу, інструментів; медико-біологічних слідів; 

слідів і продуктів горіння (вугілля, кіптяви, диму тощо); інших слідів [167, c.190]. 

Різноманіття предметів дослідження вимагає різнобічних знань обізнаних у 

цьому осіб (експертів), які проводять експертизи щодо явищ, пов’язаних з пожежею, 

вибухом, деформацією, тощо. 

До предмета пожежно-технічної експертизи слід відносити фактичні дані про: 

- обставини, що передували пожежі;  

- технічні характеристики об'єкта до пожежі і його технічний стан після пожежі;  

- сліди термічних ушкоджень; 

- дії осіб, які відповідають за пожежну безпеку об'єкта, і осіб, які брали участь 

у гасінні пожежі; 

- інформацію про: пожежу, що міститься в матеріалах справи; засоби підпалу; 

дані, одержані експертизами інших видів, а також фактичні дані, що встановлюються 

експертом пожежно-техніком на базі наукових та технічних спеціальних знань в 

галузі пожежної справи. 

Об'єктами пожежно-технічної експертизи та експертних пожежно- технічних 

досліджень є: 

- місце пожежі зі слідами термічного впливу та продуктів горіння;  

- обгорілі й звуглілі спалимі і важкоспалимі конструкції будинків і споруджень, 

а також залишки згорілих чи частково обгорілих предметів; 

- електроустаткування і електроприлади;  

- різні технічні спорудження і технологічне устаткування;  

- опалювальні й нагрівальні прилади;  

- предмети зі слідами легкозаймистих чи пальних рідин;  

- речовини й матеріали, здатні займатися й самозайматися;  

- знаряддя підпалу або їхні залишки;  

- протипожежна техніка й вогнегасні засоби тощо. 

При розслідуванні шахрайства у сфері страхування майна необхідно 

враховувати, що важливим є з’ясування умов, що сприяли розвитку та поширенню 
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вогню, а саме повинна бути дана оцінка діям керівника гасіння пожежі та особового 

складу пожежних підрозділів. Така оцінка повинна бути дана фахівцем, що володіє 

спеціальними знаннями не тільки в сфері пожежної справи, а й пожежної тактики. У 

зв’язку із цим при розслідуванні інсценування страхового випадку шляхом підпалу, 

повинно бути досліджене питання про тактику гасіння пожежі, її зв’язки з його 

розвитком і настанням наслідків. 

Отже, при проведенні пожежно-технічної експертизи експерту можуть бути 

поставлені такі питання:     

– де знаходився осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)? 

– якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі? 

– яка причина виникнення пожежі? 

– чи відповідав стан об'єкта вимогам Правил пожежної безпеки? 

– який час тривала пожежа? 

– чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об'єкта? 

– чи можливе загорання даної речовини (матеріалу) від даного джерела 

запалювання? 

– чи можливе самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов 

конкретного випадку? 

– яка температура самоспалахування даної речовини (матеріалу)? 

– яка максимальна температура горіння даних матеріалів? 

– чи не є причиною виникнення пожежі аварійні явища в електричній 

мережі (коротке замикання, перевантаження тощо)? 

– що було первинним: пожежа чи вибух? 

– з якої причини не спрацював автоматичний протипожежний пристрій? 

– чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння 

даної пожежі? 

– де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення з 

урахуванням наданих фактичних даних про речову обстановку місця пожежі? 

– яке джерело запалювання зумовило займання наявного горючого середовища 

(матеріалу, речовини) у місці формування осередку пожежі? 

– який механізм виникнення пожежі? 
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– які обставини події пожежі зумовили її наслідки? 

– якими вибухо-, пожежонебезпечними властивостями характеризуються 

надані на дослідження матеріали (речовини) [172 c.42]? 

Також під час проведення пожежно-технічної експертизи можливим є 

дослідження проб, вилучених з місця пожежі, вибуху, на наявність в них слідів 

легкозаймистих і горючих рідин нафтового ряду, а також вибухівки. Серед експертів 

і досі існує проблема вилучення проб та їх експертного дослідження з метою 

виявлення слідів нетрадиційних ініціаторів горіння, оскільки зазначене дослідження 

обумовлене хімічними особливостями нетрадиційних ініціаторів горіння, залежністю 

їх слідів від цілої сукупності фізико-хімічних факторів [167, c.191]. 

 

Вибухотехнічна експертиза 

При інсценуванні страхового випадку при розслідуванні шахрайства у сфері 

страхування можливим є застосування злочинцями вибухових пристроїв або речовин. 

У такому випадку, доцільним є проведення вибухотехнічної експертизи, при якій 

досліджуються вибухові речовини, а також продукти вибуху та пострілу. 

Метою проведення вибухотехнічної експертизи є встановлення факту 

належності даного об’єкта до вибухових речовин або речовин, які можна використати 

як компоненти для виготовлення вибухових речовин, порохових зарядів або 

піротехнічних засобів; встановлення способу виготовлення вибухових речовин; 

виявлення мікрослідів вибухових речовин і продуктів їх розкладу на предметах-

носіях; встановлення за продуктами розкладання вибухових речовин вихідної 

речовини, яка була використана для вибуху; встановлення спільної родової 

належності вибухових речовин (порохових зарядів). 

Предметом зазначеної експертзи є: 

- віднесення або не віднесення досліджуваної речовини до групи вибухових 

речовин; 

- визначення елементного складу, характерного для індивідуальних і сумішевих 

вибухових речовин та піротехнічних складів; 

- визначення типу (виду) вибухових речовин; 

- виявлення слідів продуктів вибуху та пострілу; 
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- визначення спільної родової (групової) належності досліджуваних вибухових 

речовин або продуктів пострілу [67, c.134]. 

У разі якщо знищення об’єкта страхового договору було здійснено пострілом, 

можливим є проведення експертизи продуктів пострілу, предметом дослідження якої 

є встановлення наявності або відсутності факту пострілу зі зброї після останньої 

чистки, встановлення виду порохового заряду, виявлення продуктів пострілу на 

снаряді, гільзі, пижі, виявлення продуктів пострілу на руках та одязі особи, що 

стріляла, виявлення продуктів пострілу на інших предметах носіях (наприклад, 

перешкодах).  

До об’єктів дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу 

відносяться, як правило: 

- матеріальні носії інформації - речовини, що підозрюються на належність до 

вибухових речовин; 

- предмети, що можуть бути віднесені до залишків вибухового пристрою 

(уламки, залишки годинникового механізму та джерел живлення, уривки дроту, 

частини пакувального матеріалу тощо); 

- ґрунт, інші речовини та матеріали з поверхонь навколо вирви, що утворилася 

внаслідок вибуху; 

- предмети-носії, що містять нашарування можливих продуктів вибухового 

перетворення вибухових речовин (частинки і мікрочастинки речовин, кіптява); 

- порох; 

- вогнепальна зброя; 

- набої, дріб, картеч, пижі тощо; 

- одяг потерпілих або його залишки; 

- різноманітні предмети-носії. 

До питань які можут бути поставлені експерту при проведення експертизи 

вибухових речовин і продуктів вибуху належать: 

– чи є дана речовина вибуховою? Якщо є, то якою саме? 

– чи можуть використовуватись для виготовлення вибухової речовини надані 

речовини? Якщо так, то в якому сполученні? 
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– яким способом – промисловим чи саморобним, виготовлена дана вибухова 

речовина? 

– чи є на предметі-носії (вказується, на якому саме) сліди вибухових речовин? 

Якщо так, то яких саме? 

– чи є на даному предметі продукти розкладу вибухової речовини? Якщо так, 

то внаслідок розкладу якої вибухової речовини вони утворились? 

– чи мають дані вибухові речовини (зазначають порівнювані об’єкти) спільну 

родову (групову) належність? 

– чи складали раніше вибухові речовини, надіслані на дослідження, єдину масу? 

– чи є в каналі ствола наданої на дослідження зброї сліди продуктів пострілу? 

–чи містять надані на дослідження об'єкти (перешкоди, уражені об'єкти тощо) 

сліди продуктів пострілу? 

– яким видом порохового заряду були споряджені набої, за допомогою яких 

здійснювалися постріли [172, c.55]? 

Необхідно враховувати, що встановлення походження різних фрагментів 

вибухового пристрою, складу матеріалів, використаних для виготовлення 

саморобного вибухового пристрою, можливих джерел отримання цих матеріалів 

може вирішуватися в рамках криміналістичної експертизи матеріалів, речовин і 

виробів. Основними її об’єктами є метал і пластмаса, лакофарбові покриття і паливно-

мастильні матеріали, картон і ізоляційна стрічка, яку часто використовують при при 

виготовленні саморобного вибухового пристрою (волокон, стружки, тирси). Крім 

того, об’єктами криміналістичної експертизи матеріалів, речовин і виробів можуть 

бути годинникові механізми виявлені на місці вибуху. 

 

Електротехнічна експертиза 

При розслідуванні шахрайства у сфері можливі випадки призначення 

електротехнічної експертизи, предметом дослідження якої є є фактичні дані та 

обставини події, стан експлуатації електроустаткування, причетність (непричетність) 

електромережі або електротехнічних установок до причини пожежі, встановлення 

причино-наслідкового зв’язку між станом об’єкту дослідження і певними подіями, 

діями певних осіб. 
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Така експертиза проводиться експертом-електротехніком та встановлюються 

ним на базі спеціальних знань в галузі електротехніки. 

Проведення електротехнічної експертизи при розслідуванні шахрайства у сфері 

страхування має на меті встановлення причин знищення або пошкодження 

застрахованого майна, пов’язаного з роботою та експлуатацією електроустановки, 

встановлення джерел запалювання електричної природи, що призвело до виникнення 

пожежі (при його наявності), встановлення причин зміни режиму роботи 

електроустановки чи її елементів, встановлення причин недостовірного обліку 

електричної енергії, встановлення причин нештатного (аварійного) режиму роботи 

елементів електроустановки, встановлення технічних характеристик 

електротехнічного виробу тощо [72, c.20]. 

Об’єктом електротехнічної експертизи є електроустановки та/або її елементи, 

електротехнічні вироби, експлуатаційна документація, конструкторська 

документація тощо. 

На вирішення електротехнічної експертизи можуть бути поставлені наступні 

питання: 

– чи має джерело запалювання пожежі (указати де і коли) електричну природу? 

Який механізм його утворення і якими обставинами він зумовлений? 

– що являє собою наданий на дослідження електротехнічний виріб, яке його 

функціональне призначення? 

– які технічні характеристики наданого на дослідження електротехнічного 

виробу? 

– чи правильно були виконані силова і освітлювальна електропроводки?  

– чи правильно було виконано електричне устаткування (електродвигуни, 

освітлювальна арматура щодо класу вибухонебезпечних і пожежонебезпечних 

приміщень)?  

– чи відповідає технічний стан електропроводки, електричних приладів 

нормативним вимогам? 

– чи правильно експлуатувалася освітлювальна або силова електропроводка? – 

чи підтверджується об’єктивними фактичними даними суттєві обставини порушення 

правил користування електричною енергією, що викладені у акті? 
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– який обсяг електричної енергії (указати в якій ситуації) за нормативними 

вимогами слід вважати спожитим без її обліку? 

– що стало причиною короткого замикання електропроводу (чи стало 

замикання причиною пожежі або сталося внаслідок пожежі)?  

– який механізм і які технічні причини виникнення аварійної (нештатної) 

ситуації, що склалася (указати де і коли)? 

– чи є у приладі обліку такі зміни кінематичної або електричної схеми, які 

непередбачені виробником і які впливають на достовірність обліку? 

– з якої причини утворилося оплавлення і спайка жил кабелю і коли: до пожежі, 

під час пожежі або після пожежі? 

– які причини нещасного випадку, пов’язаного з роботою та експлуатацією 

електроустановки? 

– дії (бездіяльність) яких осіб знаходяться у причинному зв’язку з аварійним 

(нештатним) режимом електроустановки, її складових? [72, c.22]. 

Перелік питань, які можуть бути поставлені перед експертом, не є вичерпним, 

він може бути доповнений, а питання конкретизовані у залежності від завдання 

експертизи. 

Також при вирішенні завдань експертизи, крім об’єктів дослідження, що мають 

пряме відношення до поставлених питань, можуть підлягати дослідженню фактичні 

дані про електроустановку, її складові, обставини певних подій. Такі дані можуть 

містити: генеральний план ділянки, на який нанесені будівлі, споруди та підземні 

електротехнічні комунікації, технічні умови на приєднання до електричних мереж та 

довідка про їх виконання, видана власником електричних мереж, проектна 

документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами, акти 

прийняття прихованих робіт, акти випробувань і налагодження електроустановок, 

акти прийняття електроустановок в експлуатацію; виконавчі схеми, первинних і 

вторинних електричних з’єднань, акти розмежування електричних мереж за 

балансовою належністю та експлуатаційною відповідальністю між споживачем і 

електропередавальною організацією, технічні паспорти основного 

електрообладнання, будівель і споруд об’єктів, сертифікати на електрообладнання і 

матеріали, що підлягають сертифікації, інструкції з експлуатації електроустановок, 
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посадові інструкції, а також інструкції з охорони праці та пожежної безпеки на 

робочому місці, паспортні карти або журнали з переписом електроустановок та 

засобів захисту із зазначенням їхніх технічних даних, а також присвоєними їм 

інвентарними номерами, протоколи та акти випробувань, ремонту і ревізії 

обладнання, креслення електрообладнання, електроустановок і споруд, комплекти 

креслень запасних частин, виконавчі креслення трас повітряних та кабельних ліній, 

кабельні журнали, креслення підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з 

прив’язками до будівель і постійних споруд, а також із зазначенням місць 

установлення з’єднувальних муфт кабелів і перетинів їх з іншими комунікаціями, 

загальні схеми електропостачання, складені для споживача в цілому та для окремих 

цехів і дільниць, експлуатаційні інструкції з обслуговування електроустановок, 

комплект посадових виробничих інструкцій для кожного робочого місця, інструкцій 

з охорони праці, а також інструкцій про заходи пожежної безпеки, акти або письмові 

розпорядження керівника споживача про розмежування електричних мереж за 

балансовою належністю і експлуатаційною відповідальністю між структурними 

підрозділами, акти розслідування нещасних випадків, аварій, протоколи допитів 

свідків, пояснювальні записки очевидців події тощо [172, c.55]. 

 

Будівельно-технічна експертиза 

При розслідуванні шахрайства у сфері страхування майна виникає необхідність 

проведення будівельно-технічної експертизи, яка відноситься до інженерно-

технічних експертиз і метою якої є встановлення якості будівельних та ремонтних 

робіт, відповідності їх будівельним нормам та укладеним договорам, а також якості і 

кількості будівельних матеріалів. 

Якісне проведення будівельно-технічної експертизи дозволяє отримати 

інформацію про всі використані матеріальні і не матеріальні ресурси і встановити 

суму збитків, завдану об’єкту страхового договору. 

При проведенні такої експертизи проводиться повне технічне обстеження 

будівель, з метою виявлення розбіжностей  проектних параметрів і реальних 

характеристик побудованих і відремонтованих споруд. 
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При підготовці до призначення будівельно-технічної експертизи і 

формулюванні питань особа, яка призначає експертизу, повинна надати експерту 

матеріали, які є об'єктами експертизи. 

Предмет будівельно-технічної експертизи складають відомості про факти, що 

мають доказове значення і встановлюються на основі спеціальних будівельно-

технічних знань. 

Об'єктами будівельно-технічної експертизи є: 

– продукція будівельного виробництва, продукція промисловості будівельних 

матеріалів, будівельні вироби; 

– конструкції і деталі іншого походження (наприклад, виготовлені кустарним 

способом); 

– ділянки місцевості, функціонально пов'язані з будівельними об'єктами; 

– проектно-кошторисна, виконавча документація і документи, в яких містяться 

відомості про подію, що сталася в сфері будівельного виробництва.     

До завдань будівельно-технічної експертизи необхідно відносити: 

– визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної 

документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; 

– визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів 

об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній 

документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; 

– визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих 

об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації 

та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; 

– визначення та перевірка обсягів та вартості виконаних будівельних робіт і 

складеної звітної документації та  проектно-кошторисній документації вимогам 

нормативно-правових актів у галузі будівництва; 

– визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин 

пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів; 

– визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості 

будівель і споруд та ступеня будівельної готовності об’єктів незавершеного 

будівництва; 
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– визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням, 

усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу 

тощо; 

– визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна вимогам 

нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним 

процедурам; 

– визначення властивостей об'єкта будівельно-технічної експертизи; 

– встановлення послідовності, тривалості і характеру окремих фрагментів події; 

– визначення вартості будинків, будівель, споруд, їх окремих фрагментів, а 

також території (землі), функціонально пов'язаної з ними; 

– встановлення належності об'єкта будівельно-технічної експертизи до певного 

класу, типу, виду, групи; 

– встановлення стану об'єкта будівельно-технічної експертизи; 

– встановлення наявності та виду причинного зв'язку між відступами від вимог 

спеціальних правил, що регламентують процеси будівельного виробництва та 

експлуатації будівельних об'єктів, і наслідками тощо [78, c.5]. 

Орієнтовний перелік питань, які виносяться на дослідження будівелно-

технічної експертизи є досить значним і до нього належать наступні: 

– чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам 

нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не 

відповідає, то в чому полягають невідповідності? 

– чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та 

вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то 

в чому полягають невідповідності? 

– чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній 

документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) вимогам нормативно-

правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-

гігієнічним тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності? 

– чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об’єктів 

нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно - технічній 

документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, 
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СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому 

полягають невідповідності? 

– який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва 

(ремонту, реконструкції)? 

– яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) 

об’єктів? 

– чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва 

(ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-

кошторисною або звітною документацією? 

– чи відповідає звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва 

(ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам 

нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому 

полягають невідповідності? 

– до якого виду робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 

тощо) належать фактично виконані будівельні роботи на об’єкті? 

– чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном? 

–  який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництва об’єкта? 

– яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) 

об’єкта? 

– який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна 

(будівлі, споруди тощо)? 

– чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним? 

– які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) 

виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання 

ґрунту тощо? 

– яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна 

(елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)? 

– яка вартість ремонтно-будівельних робіт (розмір завданої матеріальної 

шкоди), проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, 

пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо? 
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– яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення 

будинку до нежитлових (допоміжних)? 

– яка вартість (зазначити вид вартості: дійсна, ринкова, залишкова, 

ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) будівель, споруд, їх 

частин (приміщення, квартири) та іншого нерухомого майна? 

– чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна вимогам нормативно-

правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам? 

– чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії 

культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання може вирішуватись 

шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців); 

–  у якому технічному стані знаходиться об'єкт або інженерні комунікації? 

– чи придатний об'єкт (вказується адреса) до експлуатації? 

– яка причина незадовільного (аварійного) технічного стану об'єкта, 

приміщення? 

–яка причина аварії інженерних комунікацій або конструкцій, елементів 

будівель і споруд об'єкта? 

– яка причина деформації елементів будівельних конструкцій? 

– чи відповідає якість виконаних будівельних робіт вимогам нормативних 

документів? 

– чи є причинний зв'язок між відхиленнями від вимог нормативних документів 

(вказати період), проектів, технології виконання будівельних робіт (вказати об'єкт) і 

якістю виконаних робіт [78, c.13]? 

– чи дотримані вимоги нормативних документів з техніки безпеки при 

будівництві (вказати об'єкт)? 

– чи дотримані вимоги нормативних документів технології будівельного 

виробництва при будівництві (вказати об'єкт)? 

– чи правильно застосовані чинні норми на списання будівельних матеріалів в 

технічних звітах? 

– чи відповідає технічна експлуатація інженерних комунікацій, елементів 

будівельних конструкцій вимогам нормативних документів? 

– яка причина затоплення приміщення? 
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– чи відповідає кваліфікація потерпілого характером виконуваних ним робіт? 

– чи існує причинний зв'язок між відхиленнями від вимог техніки безпеки, 

незадовільним (аварійним) технічним станом будівельних конструкцій (обладнання) 

(вказати об'єкт) і нещасним випадком? 

– чи існує причинний зв'язок між незадовільним технічним станом інженерних 

комунікацій, елементів будівельних конструкцій та споруд і заливкою об'єкта 

(вказати адресу)? 

– чи існує причинний зв'язок між відхиленням від вимог нормативних 

документів і заливкою об'єкта? 

– яка дійсна (відновна, залишкова) вартість (вказується об'єкт) на момент 

проведення експертизи (або інший період)? 

– яка вартість проектних робіт з будівництва, реконструкції (розширенню, 

ремонту) (зазначається об'єкт)? 

– яка загальна вартість будівництва (реконструкції, розширення, ремонту) 

(зазначається об'єкт) на період (зазначається дата)? 

– яка вартість будівельно-монтажних робіт, використаних будівельних 

матеріалів та експлуатації машин і механізмів при будівництві (реконструкції, 

розширення, ремонту) (зазначається об'єкт) на період (зазначається дата)? 

– чи відповідає проектно-кошторисна документація (зазначається об'єкт) 

вимогам нормативних документів, чинних на території України у галузі будівництва 

(за необхідності визначити на інший період, вказується період)? 

– чи відповідають фактичні об'єкти і вартість виконаних будівельних робіт 

(вказати об'єкт) даним проектно-кошторисної документації і даних актів виконаних 

робіт [172, с.38]? 

 

Судово-технічна експертиза документів 

Судово-технічна експертиза документів  - є однією із найпоширеніших судових 

криміналістичних експертиз при розслідуванні шахрайства у сфері страхування, і 

являє собою дослідження документа (у даному випадку договору страхування), яке 

проводиться у процесуальній формі та за дорученням органу розслідування або суду 

і має на меті визначення способу виготовлення документа, встановлення наявності у 
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ньому змін, способів їх внесення, виявлення невидимих записів, а також встановлення 

предметів та матеріалів, які були використані для виготовлення документа або 

внесення до нього змін. 

Так, варто зазначити, що судово-технічна експертиза документів поділяється 

на: 

1) експертизу реквізитів документів; 

2)  експертизу друкарських форм; 

3) експертизу матеріалів документів. 

Предметом судово-технічної експертизи документів є факти і обставини 

виготовлення документів, внесення до них змін, виявлення невидимих записів, тощо, 

які встановлюються завдяки використанню спеціальних знань у галузі технічного 

дослідження документів, відповідно до норм чинного законодавства. 

Об’єкти судово-технічної експертизи документів можна поділити на наступні: 

1) залежно від процесуальної природи:  

1.1. документи, предмети і речовини  - носії доказової інформації; 

1.2. документи, що засвідчують певні обставини і мають значення для 

кримінального провадження щодо шахрайства у сфері страхування. 

2) за речовою природою: 

2.1 документи; 

2.2. пристосування для виготовлення документів або внесення до них змін; 

2.3. речовини які використовуються для виготовлення документів, або для 

внесення змін до них. 

Доцільно підтримати позицію Д.Я. Мирського та О.А. Сахаровой, які 

зазначають, що існують 3 групи власних об’єктів при проведенні судово-технічної 

експертизи документів, до яких належать наступні: реквізити (відбитки друкарських 

форм, рукописні тексти, фотознімки на документах, позначення та відмітки, нанесені 

перфорацією або іншим способом) матеріали документів (основа документа – папір, 

картон тощо), фабувальні речовини, допоміжні речовини (клей, сургуч), коректуючі 

речовини, які закривають окремі фрагменти документа, залишки травлячих речовин), 

пристосування для їх виготовлення (друкарські пристрої, печатки, штампи, принтери, 
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знаряддя письма, компостери, перфоратори, знаряддя для механічного видалення 

штрихів) [130, c.3]. 

Завданнями судово-технічної експертизи реквізитів документів є встановлення 

фактів і способів внесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, 

переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту. Щодо 

дослідження матеріалів документів, то варто зазначити, що основними завданнями є 

установлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за 

допомогою яких виконувався (виготовлявся) документ (папір, барвники, клейкі 

речовини тощо), та їх спільної (різної) родової (групової) належності.  

Питання як ставляться на вирішення під час проведення судово-технічної 

експертизи документів: 

– чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином 

(підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту? 

– чи була замінена в документі фотокартка? 

– чи замінювались у документі (договорі) аркуші? 

Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у 

первинний зміст документів надаються оригінали документів, виявлення залитих, 

замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на 

різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах 

за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл, на 

дослідження виносяться наступні питання: 

– який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) 

тексту? 

– який зміст знебарвленого тексту? 

– чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то який 

саме? 

– чи є на документі (аркуші паперу) удавлені штрихи, утворені писальним 

приладом (знакодрукувальним пристроєм тощо)? Якщо є, то який зміст тексту, що 

утворений удавленими штрихами? 

– чи є на обгорілих аркушах який - небудь текст і (або) зображення? Якщо є, то 

який (яке) саме? 
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    Для встановлення виду та ідентифікації приладів письма за штрихами, на 

дослідження виносяться наступні питання:  

– писальним приладом якого типу виконано рукописні тексти (підписи) у 

наданому документі? 

– яким чином виконаний підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові), 

текст документа (за допомогою технічних засобів чи писальним приладом)? 

– чи виконані записи писальним приладом (кульковою ручкою, ручкою з пером, 

олівцем тощо), наданим на дослідження? 

–визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а 

також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються. Орієнтовний перелік 

вирішуваних питань: 

– чи виготовлені (виконані) дані документи (фрагменти документа) у різний 

час? 

– у якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, 

відтиск печатки тощо) [172, c.55]? 

Для встановлення цілого за частинами документа на дослідження виносяться 

наступні питання: 

–  чи становили раніше одне ціле надані на експертизу частини документа? 

– чи належали надані на експертизу частини документа визначеному документу 

(накладній, видатковому касовому ордеру тощо)? 

Для встановлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням 

копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки на дослідження виносяться 

наступні питання: 

– чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою 

комп’ютерної або копіювально-розмножувальної техніки? 

– чи використані для створення змонтованого документа документи, вилучені 

у особи (прізвище, ім’я, по батькові)? 

Для ідентифікації особи, яка надрукувала машинописний текст, виготовила 

зображення відтиску печатки за особливостями навичок виконавця на дослідження 

виносяться наступні питання: 

– чи намальовано бланк документа даною особою? 
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– чи вирізана печатка, відтиск якої є на даному документі, певною особою? 

– чи певною особою надруковано наданий машинописний текст?  

Для встановлення особливостей виготовлення друкарських засобів (форм) 

і відображення їх у відбитках на дослідження виносяться наступні питання: 

– який (які) спосіб (способи) поліграфічного друку використано під час 

виготовлення даного документа? 

– яким способом (з використанням набору друкарського шрифту, 

шляхом рисування тощо) виготовлена дана друкарська форма? 

– чи з одного набору (одного стереотипу, одним кліше) надруковані 

дані документи (наводяться їх найменування)? 

– чи відповідає даний цінний папір (акція, облігація, сертифікат, вексель тощо) 

за своїми характеристиками аналогічним цінним паперам, що виготовляються 

Держзнаком України (або вказати іншого виробника)? 

– чи відповідає надана банкнота за своїми характеристиками аналогічним 

банкнотам, що випущені в обіг Національним банком України? 

Для встановлення типу, системи, марки, моделі та інших класифікаційних 

категорій друкарської техніки (друкарські машинки, касові, телеграфні, інші літерно-

цифрові апарати), ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків; установлення 

зміни первинного тексту документа, виконаного на друкарській машинці на 

дослідження виносяться наступні питання: 

– яким друкарським засобом (тип, марка, модель) виготовлено текст 

(зображення) у даному документі? 

– установлення типу та ідентифікації комп’ютерної і копіювально- 

розмножувальної техніки виготовленими за їх допомогою документами; 

– який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального 

пристрою), на якому виготовлений наданий документ? 

– чи виготовлено наданий документ за допомогою принтера (копіювального 

апарата, багатофункціонального пристрою), зразки друку якого надані для 

порівняльного дослідження? 

– чи виготовлені надані документи на одному або різних принтерах 

(копіювальних апаратах, багатофункціональних пристроях)? 
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Для встановлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле, 

ідентифікації печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками, визначення 

відповідністі часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа 

на дослідження виносяться наступні питання: 

–  яким способом нанесений відтиск печатки (штампа, факсиміле)? 

– чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в даному документі 

наданою печаткою (штампом, факсиміле)? 

– чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданому документі 

печаткою (штампом, факсиміле), експериментальні та вільні зразки відтисків якої 

(якого) надані для порівняльного дослідження? 

– чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах 

однією і тією самою печаткою (штампом, факсиміле)? 

– чи нанесений відтиск печатки (штампа) у той час, яким датований документ 

[31, c.20]? 

При дослідженні матеріалів документів, виносяться наступні питання: 

– до якого роду, виду (іншої класифікаційної категорії) належить матеріал 

документа (папір, клей, фарбувальна речовина штрихів записів тощо)? 

– чи мають спільну родову (групову) належність матеріали даного примірника 

друкованої продукції або документа (папір, клей, картон, фарбувальна речовина 

тощо) з матеріалами, вилученими з певного місця (склад, цех, квартира тощо)? 

– чи належать надані аркуші паперу до різних партій випуску? 

– чи написано текст фарбою з даної ємності? 

Для  визначення абсолютного часу виконання штрихів рукописних записів 

у документах на дослідження виносяться наступні питання: 

– чи виготовлений рукописний текст у той час, яким датований документ? 

– у який період часу був виконаний рукописний текст у наданому документі? 

– в один чи різні періоди часу виконано рукописні тексти в наданих 

документах? 

– чи в один період часу були виконані рукописні текст та підпис у наданому 

документі [172, с.34]? 
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Товарознавча експертиза 

При розслідуванні шахрайства у сфері страхування нерідко виникає 

необхідність в призначенні і проведенні товарознавчої експертизи, яка вивчає не 

тільки питання технології виробництва, не тільки самі товари (вироби), їх споживчі 

властивості, а й фактори, що впливають на споживчу вартість, а також основні і 

допоміжні матеріали, з яких виготовлено виріб, окрім вищезазначеного вивчається 

тара і упаковка. Зміст та сутність судово-товарознавчої експертизи у тому числі 

становить вирішення кола завдань щодо характеристик товару шляхом експертного 

дослідження. 

Отже, варто зазначити що під час розслідування шахрайства у сфері 

страхування і проведенні товарознавчої експертизи об’єктів договору страхування 

виникає необхідність визначення вартості майна, шляхом проведення його оцінки під 

час якої встановлюють його цінність у грошовому еквіваленті. Дії, пов’язані з такою 

оцінкою регламентовано Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні» [151] та Національним стандартом № 1. 

    Предмет судово-товарознавчої експертизи складають – фактичні дані, що 

містять доказову інформацію про об’єкт товарного походження, його якісно-кількісні 

характеристики, що відображають систему його споживацьких властивостей і 

обставин їх зміни, встановлювані на основі застосування спеціальних товарознавчих 

пізнань. Таким чином, як слушно зазначають        В.В. Архіпов та А.В. Архіпова зміст 

предмету судово-товарознавчої експертизи з урахуванням його процесуального і 

гносеологічного аспекту складає вивчення споживацьких властивостей об’єктів 

товарного походження, їх відносин з явищами навколишньої дійсності, і 

функціонально пов’язаних із ними процесів, що проводиться в рамках діючих 

правових норм за допомогою оптимального комплексу методів з метою отримання 

доказової інформації по справі про їх товарну приналежність, товарний стан і 

обставини їх зміни [2, c.10]. 

Товарознавча експертиза проводиться компетентними судовими експертами, 

що мають відповідне свідоцтво Міністерства юстиції України та володіють 

необхідними знаннями в області товарних характеристик. Предмет дослідження 

визначається в кожному індивідуальному випадку залежно від цілей товарознавчої 
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експертизи. Зазвичай, предмет товарознавчої експертизи стосується класифікаційної 

ідентифікації продукту, його стану на момент проведення експертизи, а також 

визначення причин чи обставин зміни стану та / або характеристик товару. Експерт-

товарознавець повинен володіти необхідним рівнем компетенції при наданні 

висновку в процесі судової товарознавчої експертизи [175]. 

Сутність судово-товарознавчої експертизи полягає в тому, щоб за допомогою 

спеціальних товарознавчих досліджень вивчити споживчі властивості виробів, 

визначити фактичний стан їх якості та на основі цього обґрунтувати вартість наданих 

на дослідження об’єктів.  

Така експертиза призначається у разі виявлення під час розслідування 

махінацій, пов’язаних із страхуванням товару і вона  поділяється на 2 види: 

1) експертиза продовольчих товарів (м’ясомолочних товарів, рибних, 

бакалійних, плодоовочевих, вино-горілчаних, пива та безалкогольних напоїв, 

кондитерських виробів, продукції підприємств громадського харчування); 

2) експертиза непродовольчих товарів товарів легкої промисловості (одяг, 

взуття, текстильні вироби та ін.), галантерейних товарів та парфумерії, 

електропобутових товарів (освітлювальні прилади, побутова техніка та ін.), 

культтоварів (музичні інструменти, радіо, електрика, спорттовари), товарів 

господарсько-побутового призначення (будівельні, хімічні та ін.), транспортних 

засобів). 

Поряд із безпосереднім дослідження виробів, маркувальних позначок, зразків 

експерти працюють із документами, в яких відображено: стан товару; різні процеси, 

які з ним відбуваються; здійснення товарних операцій (приймання, розбракування, 

розсортування, реалізація) та надано додаткову інформацію щодо товару. До таких 

документів відносять:  

– документи, які вміщують інформацію щодо походження виробів 

(сертифікати, посвідчення якості, технічні паспорти, ярлики);  

– товарно-супровідні документи, які характеризують якість товару та упаковки 

перед здачею його на склад готової продукції та відправкою покупцю (специфікації, 

рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, пакувальні аркуші, ярлики); 
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 – товарно-транспортні (відвантажувальні) документи, які містять інформацію 

щодо умов та строків транспортування (квитанція про приймання вантажу, залізнична 

накладна, комерційний акт тощо);  

– приймальні документи, в яких зафіксовані характеристики якості товару при 

прийманні;  

– дані про приймання та методи випробувань (акти розбракування, акти 

експертиз Бюро технічних експертиз, акти лабораторних досліджень, дефектні 

відомості, журнали приймання та розбраковки товарів, акти уцінки та переоцінки, 

паспорти на товари тощо); 

– складські документи, які містять вимоги щодо умов зберігання товару, 

претензійні матеріали;  

– процесуальні документи (протоколи огляду, висновки експертів, різні 

довідки, заяви).  

При проведенні судово-товарознавчих експертиз дедалі частіше поряд із 

традиційними об’єктами (різні вироби товарного походження, зразки, проби тощо) 

для експертних досліджень використовують матеріали кримінальних справ, у яких 

відображені товарні характеристики досліджуваних об’єктів або інша інформація 

щодо обставин зміни споживчих властивостей (умови упакування, маркування, 

транспортування, зберігання тощо) [146, c.157]. 

За результатами вивчення поставлених слідчим запитань судовий експерт сам 

вирішує, який метод дослідження слід обрати для того, щоб обґрунтовано відповісти 

на них, дотримуючись при цьому принципів законності, незалежності, об’єктивності 

і повноти дослідження. 

Проведення судово-товарознавчої експертизи передбачає збирання 

порівняльного матеріалу (вільних та експериментальних зразків), який надається 

експерту-товарознавцю на дослідження. Зразками для порівняльних судово-

товарознавчих досліджень можуть бути не тільки готові вироби, але матеріали, із яких 

вони виготовляються.  

Матеріали, що направляються на експертизу, повинні відповідати визначеним 

вимогам, щоб бути придатними для проведення товарознавчого дослідження. 

Порівняльні зразки мають відповідати досліджуваному об’єкту за функціональними 



 147 

властивостями та призначенням, технологією виготовлення тощо. Важливою також є 

достатність матеріалів для експертного дослідження, що важко визначити без участі 

спеціаліста. 

Варто звернути увагу на проблемні питання використання строків служби 

майна під час проведення судової експертизи. Так, варто зазначити що дослідженням 

зазначеного питання займалося багато вчених, зокрема, А. Н. Асаул, А. Г. Бездудна, 

С. М. Бобрицький, О. С. Донцова, О. О. Желавська, А. І. Лозовий, В. Н. Старинський, 

М. К. Старовойтов, С. П. Сударкіна, Н. В. Гнесіна, В. В. Архіпов, І. І. Гохберг, А. П. 

Ковальов та інші. Проте, варто зазначити, що проблеми оціночної діяльності в межах 

судової товарознавчої експертизи, не були досліджені достатньою мірою, потребують 

детального вивчення, а тому зазначене питання є актуальним. 

Отже, при проведенні оцінки об’єкта дослідження експерти застосовують такі 

основні методичні підходи: витратний, дохідний, порівняльний. Залежно від мети, 

яку ставлять призначаючи товарознавчу експертизу, у процесі дослідження 

здебільшого використовують порівняльний та витратний методичні підходи. 

Застосування порівняльного методичного підходу, який ґрунтується на врахуванні 

принципів заміщення попиту і пропозиції, дає змогу визначити ринкову вартість 

об’єкта оцінки (вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку 

подібного майна на дату оцінку за угодою, укладеною між покупцем і продавцем, 

після проведення відповідного маркетингу, за умови, що кожна із сторін діяла із 

знанням справи, помірковано і без примусу [59]. Порівняльний підхід передбачає 

аналіз цін продажу або пропозиції для продажу подібного майна (об’єктів 

порівняння) з відповідним коригуванням відмінностей між об’єктами порівняння та 

об’єктом оцінки [59]. Тобто у разі отримання в результаті пошуку на ринку кількох 

пропозицій товару, що ідентичний або аналогічний об’єкту дослідження, для 

отримання об’єктивного результату вираховують його середню ринкову вартість.  

Порівняльний підхід доцільно застосовувати у випадку, коли потрібно 

визначити ринкову вартість об’єкта дослідження, що не був в експлуатації, тобто 

нового. Використовують цей методичний підхід і під час оцінки об’єкта дослідження, 

що був у вжитку. Проте у цьому випадку виникають певні труднощі, пов’язані з 

необхідністю проведення додаткового порівняльного аналізу відмінностей 
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порівнюваних об’єктів. Слід також ураховувати, що відшукати на ринку товар у 

відповідному технічному стані з аналогічним як об’єкт дослідження зовнішнім 

виглядом та комплектацією не завжди можливо. Таким чином, під визначенням 

ринкової вартості слід розуміти результат здійснення договірної торговельно-

розрахункової операції, результатом якої є погоджена ціна — фактичний розмір 

сплачених коштів. 

До завдань експертного дослідження товарознавчої експертизи слід відносити: 

− встановлення відповідності або невідповідності товару за якістю та 

комплектністю вимогам стандартів чи інших нормативних документів на них, 

сертифікату якості чи еталонним зразкам;  

− встановлення сутності зміни якості товару, виявлення дефектів та їх впливу 

на якість;  

− визначення відповідності чи невідповідності фактичних характеристик якості 

товару (артикул, розмірні характеристики, сорт тощо) маркувальним позначенням, 

які зафіксовані на ярлику чи етикетці; 

 − визначення приналежності окремих одиниць чи множини товару до однієї 

групи (артикула, марки, типу, виду);  

− встановлення відповідності чи невідповідності фактичних товарних 

властивостей виробів показникам, які вміщують супровідні документи на їхню 

реалізацію; 

 − встановлення відповідності чи невідповідності способу чи засобу упаковки 

нормативним вимогам;  

− встановлення відповідності чи невідповідності умов транспортування 

вимогам нормативних документів (стандартів, технічних умов тощо);  

− встановлення відповідності чи невідповідності строків та умов зберігання 

вимогам нормативних документів; 

 − встановлення можливості впливу конкретних факторів на зміну якості товару 

тощо [146, c.158]. 

– відповідності характеристик досліджуваних об’єктів базовим даним 

(наприклад реєстрам);  



 149 

– відповідності товарних характеристик досліджуваних об’єктів даним 

аналогічних виробів;  

– відповідності або невідповідності характеристик об’єктів маркувальним 

даним, які зафіксовані на ярликах, етикетках;  

– приналежності об’єктів до одного і того самого виду (артикулу);  

– наявності дефектів та їх впливу на якість виробів; 

– відповідності чи невідповідності якісних характеристик виробів стандартним 

та еталонним вимогам;  

– фактичних даних, пов’язаних із дотриманням чи недотриманням правил 

пакування, маркування, зберігання, розбракування та переоцінки товару; 

– початкової та кінцевої вартості товару з урахуванням втрати якості. 

Отже, дослідження різних аспектів проведення такої експертизи є доволі 

актуальним.  

Під час кримінального провадження за фактами вчинення шахрайства у сфері 

страхування слідчий або прокурор згідно з вимогами частини другої п. 6 ст. 242 

Кримінального процесуального кодексу України зобов’язані звернутися до 

експертної установи для проведення судової експертизи щодо визначення розміру 

матеріального збитку [118]. 

Запитання, які ставлять на вирішення судової експертизи і на які має відповісти 

експерт-товарознавець, залежать від виду правопорушення, його особливостей, 

способу його вчинення, галузі народного господарства, у якій це правопорушення 

відбувалося. Здебільшого ці запитання пов’язані саме з визначенням дійсної вартості 

предмета кримінального правопорушення станом на момент його вчинення [81, 

c.133]. 

Питання, які ставляться на вирішення судово-товарознавчої експертизи: 

− який розмір матеріальних збитків, заподіяних власнику майна (товарів) у 

результаті їх псування або знищення (пожежі, повені, землетруси, аварії системи 

водопостачання тощо);  

− яка ринкова вартість товару станом на дату проведення дослідження (скоєння 

події, заподіяння матеріального збитку, на іншу дату) з урахуванням (або без 

урахування) податку на додану вартість (ПДВ);  
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− яким характеристикам відповідно до національних класифікаторів відповідає 

товар? 

− Чи відповідає якість товару інформації, зазначеної на упаковці або в 

супровідній документації? 

− Чи збігається фактична кількість товару даним, що містяться на упаковці? − 

Які фактичні характеристики товару? 

− Чи збігаються фактичні характеристики з маркуванням на етикетці або 

упаковці? 

− Які відмінності між встановленими характеристиками товару і показниками, 

що містяться на упаковці або в супровідній документації? 

− Чи відповідає якість досліджуваного об'єкта приписам стандартів, 

розроблених для даної групи товарів? 

− У чому виражені відхилення якості товару від даних стандартів? 

− Чи припустима реалізація досліджуваної продукції? Чи можлива її переробка 

або утилізація? 

− Чи відповідає упаковка приписам відповідних стандартів якості? 

− Чи могли умови зберігання вплинути на зміну якості досліджуваного об'єкта? 

− Які правила приймання товару могли бути порушені? 

− Чи є у досліджуваного об'єкта дефекти? 

− У чому причини виникнення дефектів? 

− Чи мають дефекти виробниче походження? 

− Чи вірно обрана методика нарахування норми природного збитку, 

враховуючи фактичні умови транспортування та зберігання товару? 

− Яка залишкова вартість пошкодженого виробу? 

− Яка вартість досліджуваного об'єкта з урахуванням зносу безпосередньо 

перед впливом на нього пожежі, залиття тощо? 

− Наскільки знизилися якість і ціна товару, пошкодженого в результаті залиття, 

пожежі, забруднення хімічними речовинами [175, c.117]? 

Повний перелік питань, що вирішуються експертами-товарознавцями при 

проведенні судового-товарознавчих експертиз, наведений у «Науковометодичних 

рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз» [139, c.45]. 
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Залежно від від обставин справи разом із виробами експерту-товарознавцю 

надаються зразки для порівняльного дослідження, які також вивчаються експертом. 

Проводячи експертне дослідження за судово-товарознавчою експертизою, експерт 

вивчає маркування виробів, що нанесене безпосередньо на виріб або міститься на 

ярликах чи етикетках. Маркуванням може бути текст, умовне позначення, малюнок, 

які вміщують дані про виробника, позначки у вигляді цифр чи літер, що 

характеризують якість товару (наприклад розмір, сорт), а також різні маніпуляційні 

знаки, які вказують на спосіб поводження із вантажем чи догляду за виробом. 

Дослідження маркувальних даних, що розкривають характеристики основних 

властивостей виробів, необхідне при вирішенні ряду питань, наприклад під час 

вирішення завдання щодо визначення відповідності чи невідповідності фактичних 

властивостей виробів значенням маркування в частині артикулу або при вирішенні 

питань щодо відповідності чи невідповідності фактичної якості досліджуваних 

виробів даним, що містяться на маркуванні [2, c.12]. 

Варто звернути увагу на той факт, що проведення товарознавчої експертизи є 

можливим не тільки у тих випадках коли при розслідуванні шахрайства у сфері 

страхування необхідним є визначення і оцінка об’єктів договору страхування, а й 

безпосередньо тоді, коли для знищення такого майна використовують вибухові 

пристрої. Так, у зазначеному випадку, товарознавча експертиза проводиться для 

визначення виду, марки, артикулу і місця виготовлення будь-яких товарів або 

виробів, використаних злочинцями при виготовленні саморобного вибухового 

пристрою, при цьому зазначена експертиза дозволяє конкретизувати джерело 

надходження даного предмета. При цьому, метою експерта-товарознавеця є 

встановлення роду, виду, найменування, артикулу, розміру, сорту, комплектністі 

товару (виробу); його стан на день дослідження; чи виготовлено даний об’єкт 

фабрично-заводським або кустарним способом; де виготовлений товар - в Україні або 

за кордоном, якщо в Україні, то яким підприємством; відповідність (невідповідність) 

даних, що містяться в супровідних документах та відображають операції з випуску, 

транспортування, зберігання і реалізації товарів, їх нормативно-технічні вимоги, що 

регламентують зазначені операції; відповідність (невідповідність) фактичних 

товарних властивостей виробів, випущених підприємством, якісним показникам, 
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зазначеним в супровідних документах, ярликах, етикетках, цінниках; відповідність 

(невідповідність) наявних в актах оцінки (переоцінки) властивостей товарів, що стали 

підставою до оцінки, дійсним властивостям товарів [167, c.193]. 

 

Фізико-хімічна експертиза 

Фізико – хімічна експертиза представляє собою процес встановлення 

фактичних даних з використанням фізико-хімічних методів дослідження. З її 

допомогою можна визначити групу горючості конкретного матеріалу, швидкість 

поширення полум’я за певним матеріалом, тривалість горіння окремих предметів у 

конкретних умовах, температуру займання, горіння нафтопродуктів та будь-яких 

інших матеріалів. 

Зазначений вид експертизи проводиться як окреме експертне дослідження,  а 

також при  необхідності, входить до складу комплексного дослідження поряд із 

будівельно-технічним, товарознавчим, автотехнічним. 

За допомогою фізико-хімічної експертизи можна вирішити наступні завдання: 

- визначити хімічний склад матеріалів і речовин; 

- якість нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, 

- якість бензину та дизельного пального, та відповідність вимогам ГОСТ, 

ДСТУ, ТУ; 

- ідентифікувати полімери і пластмаси; 

- якість лікарських засобів (фармацевтичних препаратів); 

- встановити наявність шкідливих,  отруйних (небезпечних) речовин і 

компонентів в продуктах і матеріалах; 

- визначити до якої марки належить метал та сплав; 

- відповідність металу та сплаву вимогам ГОСТ, ДСТУ; 

- визначити класифікацію керамічних виробів за фізико-хімічними 

показниками; 

- визначити коду УКТЗЕД (ТНВЕД), тощо. 

Найчастіше  при розслідуванні шахрайства у сфері страхування 

до експертів  звертаються щоб провести дослідження наступних матеріалів  та 

речовин (об’єктів дослідження): 
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- Дослідження лакофарбових матеріалів; 

- Експертиза алкогольних напоїв; 

- Експертиза бензину 

- Експертиза дизельного пального; 

- Експертиза ліків; 

- Експертиза полімерів та пластмас; 

- Дослідження будівельних матеріалів; 

- Дослідження речовин та суміші невідомого  походження; тощо. [138] 

Фізико-хімічна експертиза призначається під час розслідування шахрайства у 

сфері страхування у тих випадках, коли необхідно встановити:  

1) сліди або залишки пального на: 

-  одязі підозрюваного; 

-  предметах;  

- золі або попелі; 

- залишках пожежного сміття. 

2) предмет горіння (за кольором, запахом або іншими особливостями диму, 

полум’я);  

3) обставини за яких могло статись самозаймання виявленої на згарищі 

речовини або її залишків;  

4) що собою являє речовина згорілого предмета, а також яка легкозаймиста 

рідина брала участь у горінні. 

При інсценуванні страхового випадку можливе використання різних хімічних 

речовин з метою знищення або пошкодженя об’єктів договору страхування, до яких 

можуть належати: рідкий азот (який спричиняє глибоке заморожування різних 

матеріалів, а під час нагрівання до 20 градусів за Цельсієм утворює 700 літрів газу з 1 

літра азоту), соляні розчини та кислоти, зокрема, сірчану кислоту. 

Проте, як правило, частіше хімічні речовини застосовують для знищення або 

пошкодження майна шляхом провокування виникнення хімічних реакцій між 

хімічними елементами речовини (знаряддя злочину) та майна (предмета злочинного 

посягання), що призводить до зміни властивостей майна та його знецінення. Окремі 
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речовини в значній концентрації під час контакту з різними поверхнями залишають 

характерний слід, що нагадує танення, зокрема, сліди розливу на ґрунті. 

Останніми роками у зв’язку зі збільшенням в Україні кількості автомобілів і 

браком належної кількості місць для паркування досить поширеними стали 

пошкодження автомобільного лакофарбового покриття шляхом нанесення розчину 

діамантового зеленого (зеленки), гальмівної рідини, кислотних розчинів тощо, що 

залишають стійкий слід на покритті протягом тривалого часу, змінюють покриття 

назавжди або призводять до його знищення. 

На вирішення фізико-хімічної експертизи можуть бути поставлені наступні 

питання: 

- Наявність у (зазначити виріб, товар, продукцію) речовин, що можуть 

викликати алергічні реакції? 

- Чи відповідає заявлений склад препарату реальному (чи наявні всі заявлені 

речовини, чи немає додаткових)? Чи є складові препарату безпечними для здоров’я 

та життя людини? 

- Який хімічний склад наданого на дослідження матеріалу (виробу, 

продукту,товару)? 

- Чи відповідає якість наданого на дослідження матеріалу (виробу, продукту, 

товару) вимогам стандартів (ТУ, ДСТУ, ГОСТ) або показникам, згідно паспортам 

якості, сертифікатам якості? 

- Чи виготовлено виріб (товар) із сировини зразок якої надано на дослідження? 

- Чи входять до складу виробу (товару) компоненти, зразки яких надані 

на дослідження? 

- Чи належить зразок матеріалу (виробу, продукту, товару) до певної партії 

товару [179]? 

Окрему увагу слід приділити судовій експертизі згорілих грошових коштів і 

бухгалтерської документації, яка відіграє важливу роль в розкритті та розслідуванні 

шахрайства у сфері страхування. Так, інсценування знищення коштів та іншої 

фінансової документації вогнем є однією з форм приховування злочинів зазначеного 

виду. З цією метою заінтересовані особи здійснюють підпали приміщень магазинів, 

складів, баз. 
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В даний час розроблені методики такого дослідження, що включають 

використання широкого кола хімічних, фізичних, математичних методів. 

 

Комп’ютерно-технічна  експертиза даних 

При розслідуванні шахрайства у сфері страхування у деяких випадках 

доцільним є призначення і проведення комп’ютерно-технічної експертизи.      

Видами такої експертизи є: 

1) експертиза технічних комп’ютерних засобів; 

2) експертиза даних;  

3) експертиза програмного забезпечення [149, c. 143]. 

Найчастіше  при розслідуванні шахрайства у сфері страхування 

до експертів  звертаються щоб провести дослідження наступних об’єктів 

дослідження: 

1) комп’ютерних носіїв інформації  (накопичувачі на жорстких магнітних 

дисках, твердотільні накопичувачі, флешнакопичувачі, диски для лазерних систем 

зчитування); 

2) серверів; 

3) системних блоків персональних комп’ютерів; 

4) портативних комп’ютерів; 

5) планшетних комп’ютерів; 

6) відео реєстраторів, тощо.  

У разі необхідності проведення у стислі терміни дослідження значної кількості 

різноманітної комп’ютерної техніки (жорсткі диски, системні блоки, ноутбуки тощо) 

необхідно визначати першочерговість та пріоритети дослідження наданих об’єктів, 

тобто розмежовувати об’єкти за групами та призначати експертизи за окремими 

постановами [17, c.105]. 

Необхідно враховувати що перед призначенням судової експертизи доцільним 

є застосовування консультаційно-довідкової форми використання спеціальних знань,  

а саме при формуванні переліку питань, які необхідно поставити експерту краще 

залучити спеціаліста, який допоможе уникнути помилок. 

Орієнтовними питаннями які ставляться експертам при дослідженні є: 
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– Чи технічно справні (перерахувати пристрої) надані на дослідження? 

– Чи міститься на жорстких дисках наданих на дослідження (перерахувати 

пристрої) інформація, яка стосується діяльності (зазначити установу)? 

– Чи встановлено на комп'ютерах, телефонах та пристроях, переданих на 

експертизу, неліцензійне програмне забезпечення? 

– Чи встановлено на комп'ютерах, телефонах та пристроях, переданих на 

експертизу, програми зміни IP-адреси для маскування фізичної ІР-адреси? 

– Чи можливо встановити користувачів комп'ютерів, телефонів та пристроїв? 

Якщо так, то яка особа користувалася комп'ютерами, телефонами або пристроями 

наданих для дослідження? 

– Чи міститься на носії, наданому на експертизу, інформація 

стосовно (зазначити)? Якщо так, то яка саме [141]? 

– чи є на наданих об’єктах дослідження можливість підключення до мережі 

Інтернет?  

– чи наявна у браузерах комп’ютера історія відвідування інтернет-ресурсів, 

якщо так, то яка та за який період?  

– чи містяться на накопичувачі наданого системного блока персонального 

комп’ютера облікові дані користувача для доступу до інтернет-ресурсу (зазначити  

якого) [17, 104]? 

Типовими помилками у питаннях експерту и є:  

– Чи працює жорсткий диск? (для відповіді не потребується спеціальних знань), 

– Чи містяться бухгалтерські документи на жорсткому диску? (потрібно 

вказати, які саме, тому що питання виходить за межі компетенції експерта). 

– Чи знаходиться на комп’ютері видалена інформація? (видаленої інформації на 

комп’ютері безліч, необхідно конкретизувати «інформація, що має текст або певні 

зображення). 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Використання спеціальних знань під час розслідування шахрайства у сфері 

страхування є ефективним на подальшому етапі розслідування злочинів зазначеного 
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виду, на який припадає значна частина слідчої роботи із перевірки доказів, зібраних 

на початковому етапі розслідування. Вони проявляються у наступному вигляді: 

1) участі спеціалістів при проведенні слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 71    КПК 

України);  

2) наданні консультацій сторонам кримінального провадження спеціалістом з 

різних питань, які виникають в процесі розслідування (ч.3 ст.71 КПК України), а 

також наданні консультацій та  письмових роз’яснень суду  відповідно до ст.360 КПК 

України; 

3) призначенні і проведенні судових експертиз (ст. ст. 69, 101, 242 КПК 

України).  

2.1 Використання спеціальних знань, зокрема залучення спеціалістів до 

проведення слідчих (розшукових) дій, є необхідним при розслідуванні шахрайства у 

сфері страхування. Спеціаліст звертає увагу слідчого на обставини, що мають 

значення для кримінального провадження, виявлені ним при вивченні слідів, 

предметів, технічних засобів, знарядь і пристосувань, які могли використовуватися 

під час вчинення злочину, повідомляє необхідні довідкові дані; зазначає обставини, 

що сприяли вчиненню злочину; висловлює міркування про можливості перевірки 

зібраних даних за криміналістичними обліками (колекціями, картотеками, 

інформаційно-пошуковими системами, автоматизованим банком даних тощо). 

Особливу роль відіграє спеціаліст при проведенні таких слідчих (розшукових) дій як 

огляд місця події і проведення слідчого експерименту. 

2.2 Наявність неточностей у законодавстві України, які стосуються механізму 

залучення спеціаліста до проведення окремих слідчих (розшукових) дій, нечітке 

тлумачення норм кримінального процесуального закону є проблемними питаннями. 

Ці обставини зумовлюють необхідність дослідження процесуальних, теоретичних і 

практичних аспектів використання спеціальних знань, зокрема під час проведення 

слідчого експерименту. Увагу законодавця слід акцентувати на проведенні слідчого 

експерименту обов’язково із залученням спеціалістів та використанням комплексу 

науково обґрунтованих криміналістичних методів і засобів залежно від специфіки 

обставин. 
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3. Важливу роль в доказуванні обставин вчинення шахрайства у сфері 

страхування відіграють експертизи. Так, можуть призначатися і проводитися різні 

види експертиз, необхідність у проведенні яких виникає у кожному конкретному 

випадку та обумовлюється предметом дослідження.  

При досудовому розслідуванні шахрайства у сфері страхування типовими є: 

– пожежно-технічна експертиза; 

– вибухотехнічна експертиза; 

– електротехнічна експертиза; 

– будівельно-технічна експертиза; 

– судово-технічна експертиза документів; 

– товарознавча експертиза; 

– фізико-хімічна експертиза; 

– комп’ютерно-технічна експертиза; 

Можливим також є проведення інших видів експертиз, залежно від ситуації, яка 

складається під час розслідування шахрайства у сфері страхування. Так, зокрема, це 

можуть бути судово-медична експертиза (якщо при знищенні чи пошкодженні майна 

постраждали або загинули люди), судово-ветеринарна (якщо при знищенні чи 

пошкодженні майна постраждали або загинули тварини), експертиза матеріалів, 

речовин і виробів, металознавча експертиза, тощо. 

4. Важливість висновку експерта полягає також у тому, що через призму 

встановлення ознак об’єктивної сторони складу злочину, стає можливим і 

дослідження суб’єктивної сторони складу злочину, а саме вини, умислу, мотиву, цілі, 

які об’єктивуються в діях суб’єкта злочину й у їхніх наслідках і які є ключовими при  

розслідуванні шахрайства у сфері страхування, адже необхідним є доведення умислу 

- знищення об’єкта страхового договору, і  мотиву – отримання грошової винагороди 

та інших благ, від зазначених дій. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на підставі положень загальної теорії криміналістики, результатів 

узагальнення судової та слідчої практики, чинного кримінального і кримінального 

процесуального законодавства вирішено наукове завдання а саме: сформульовано 

теоретичні засади та криміналістичні рекомендації, спрямовані на розроблення 

методики розслідування шахрайства у сфері страхування. Обґрунтовано низку 

теоретичних положень і рекомендацій, що мають теоретичне та практичне значення, 

зокрема: 

1. Криміналістична характеристика шахрайства у сфері страхування є вихідною 

сукупністю криміналістично значущої інформації про злочин, основою формування 

положень методики розслідування цих злочинів. Найбільш важливими елементами 

криміналістичної характеристики злочинів цього виду є спосіб вчинення, особа 

злочинця та слідова картина. 

2. Способом вчинення шахрайства у сфері страхування є певна послідовність 

дій, спрямована на вчинення об’єктивної сторони даного злочину, що пов’язана 

безпосередньо з конкретними діями, направленими на пошкодження, фізичне 

знищення, інсценування зникнення або викрадення відповідного об’єкта з метою 

штучного створення страхового випадку. 

Модель дослідження способу вчинення шахрайства у сфері страхування 

передбачає його характеристики через призму таких трьох етапів як підготовчий, 

безпосереднє вчинення злочину та його приховання. Підготовчий етап шахрайства у 

сфері страхування полягає у детальному плануванні безпосередньо самого способу 

вчинення відповідного злочину з одночасним визначенням шляхів його 

приховування. Важливим аспектом є те, що спосіб вчинення шахрайства у сфері 

страхування є одночасно і способом його приховання, оскільки основним завданням 

шахрая у сфері страхування є інсценування страхового випадку, тобто умисне 

знищення або пошкодження майна, яке зовні виглядає як законна підстава для 

отримання страхового відшкодування за договором страхування. 

На другому етапі здійснюється інсценування страхового випадку. Інсценування 

страхового випадку – це комплекс дій,  направлений на введення страховика в оману 
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шляхом створення ситуації, за умов якої, відповідно до договору страхування, 

страховик змушений здійснити страхову виплату. Інсценування може здійснюватися 

різними способами, такими як: підпал, затоплення, повне або часткове знищення 

об’єкту договору страхування шляхом застосування вибухових речовин та пристроїв, 

інсценування крадіжки, повне або часткове знищення об’єкту договору страхування 

шляхом впливу на нього шкідливих речовин, повне або часткове знищення об’єкту 

договору страхування майна шляхом впливу на нього гострих або важких предметів 

та інші шляхи повного або часткового знищення об’єкта страхування за договором 

страхування. 

Третій етап співпадає із безпосереднім вчиненням злочину, оскільки сутність 

даного виду шахрайства полягає у закінченні інсценування страхового випадку та 

подачі останнього як законної підстави для виплати страхового відшкодування. 

З боку страхувальника – це будь-які дії відносно майна, які породжують квазі-

страховий випадок. Тобто, це умисне пошкодження майна або інсценування його 

крадіжки чи безповоротної втрати, у зв’язку з якими, відповідно до договору 

добровільного страхування, страховик зобов’язаний здійснити страхову виплату. 

Більше того, страхувальники видають випадки пошкодження або безповоротної 

втрати майна за нещасний випадок з метою унеможливлення страховою компанією 

відшкодування відповідних коштів в регресному порядку.  

У випадку, якщо суб’єктом вчинення шахрайства у сфері страхування є сам 

страхувальник, то створення страхової події штучно є визначальним елементом 

об’єктивної сторони відповідного складу злочину та безпосередньо способом його 

вчинення. До способів вчинення шахрайства у сфері страхування представником 

страхової компанії слід відносити: сприяння страхувальнику у організації 

інсценування страхового випадку, підготовка плану, ознайомлення страхувальника з 

можливими шляхами вчинення шахрайства у сфері страхування майна, видачу 

недійсного договору страхування, оформлення договору страхування заднім числом, 

інсценування страхового випадку з метою отримання страхового відшкодування за 

договором перестрахування майна. 

3. Шахрайство у сфері страхування можливе виключно у випадках наявності 

страхових правовідносин між страховиком та страхувальником. Тобто, особа 
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злочинця повинна бути суб’єктом страхових правовідносин і мати статус або 

страховика, або страхувальника, тобто шахрайство у сфері страхування 

характеризується спеціальним суб’єктом – це страхувальник, працівник страхової 

компанії, страховик.  

У випадках коли особа видає себе за представника відомої страхової компанії, 

користується її фірмовими бланками та має підроблену печатку відповідної 

юридичної особи, проте не є страховиком, то настання страхового випадку та подання 

заяви про відповідний випадок не є моментом, з якого злочин вважається закінченим, 

оскільки за таких умов саме діяння містить інше змістовне наповнення. Даний вид 

шахрайства не характеризується ознаками шахрайства у сфері страхування, оскільки 

особа злочинця в даному випадку не має юридичного статусу ані страховика, ні 

страхувальника.  

Шахрайство у сфері страхування вчиняється як одноособово, так і групою осіб. 

Ускладнюючим елементом розслідування є участь у його вчиненні представника 

страхової компанії, оскільки дана особа має високий рівень обізнаності у сфері 

страхування, володіє відповідними професійними знаннями, які дають змогу якісно 

та кваліфіковано сформувати план вчинення відповідного злочину, вчасно та 

оперативно здійснити організаційні дії по підготовці даного злочину, передбачити 

можливі труднощі в процесі реалізації злочинного умислу. 

4. Типова слідова картина шахрайства у сфері страхування майна 

характеризується наступними видами слідів: документи (страхова справа, довідки 

уповноважених органів, акти огляду місця події, де відбувся страховий випадок), 

предмети (безпосередньо об’єкти договору страхування майна, а також предмети з 

місця, де безпосередньо відбулося інсценування страхового випадку, електронні 

носії, які містять інформацію щодо відповідної страхової справи, ідеальні сліди 

(сліди, залишені в пам’яті). 

5. На початковому етапі розслідування надзвичайно важливо чітко та системно 

визначити обставини, які підлягають встановленню з метою закладення 

організаційних засад здійснення подальшого досудового розслідування. Вони 

обставини безпосередньо формують основні напрями розслідування та визначають 

найважливіші питання, які необхідно вирішити для ефективного розкриття справи. 
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В ході здійснення попереднього етапу розслідування шахрайства у сфері 

страхування необхідним є встановлення наступних обставин:  

обставини місця події: місце, де було безпосередньо здійснення укладання 

договору страхування; місце інсценізації страхового випадку; місце реєстрації 

страхової компанія та місце проживання страхувальника; місце здійснення 

підготовчих дій по прихованню даного злочину; 

обставини щодо способу вчинення та приховання злочину: злочин вчинений 

одноособово або групою осіб; форма інсценізації страхового випадку (підпал, 

затоплення, імітації викрадення); шляхи приховання злочину; 

обставин часу вчинення злочину: час підготовки даного злочину; час 

інсценування страхового випадку; час надходження інформації про виникнення 

страхового випадку;  час отримання інформації про злочин правоохоронними 

органами; 

 обставини щодо об’єкта страхування: загальна інформація про застрахований 

об’єкт; вид застрахованого об’єкта; власник застрахованого об’єкта; документи, що 

стосуються застрахованого об’єкта; інформація щодо стану застрахованого об’єкта 

на момент інсценізації страхового випадку; засоби охорони застрахованого об’єкта; 

інформація щодо несправності застрахованого об’єкта; 

 обставини щодо особи підозрюваного: загальні паспортні дані; загальна 

біометрична характеристика; біографічні відомості; інформація з роботи; соціальний 

та фінансовий статус; місце реєстрації та фактичного проживання; психологічний 

портрет; професійні навички; сфера діяльності; інформація щодо наявності 

попередніх судимостей; його роль у вчиненні злочину (виконавець, пособник, 

організатор, підбурювач); мотиви; мета вчинення злочину;  

 обставини щодо особи заявника: загальна інформація про заявника; загальні 

паспортні дані заявника; версія заявника щодо обставин вчинення злочину, його 

приховання та підозрюваних у вчиненні злочину; добросовісність виконання 

заявником обов’язку щодо повідомлення страхової компанії про страховий випадок; 

страхова історія заявника. 

обставини виявлення злочину: джерело надходження відомостей про вчинення 

злочинну; форма отримання відомостей щодо вчинення злочину (анонімно чи з 
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відомого джерела); загальні відомості про особу, яка повідомила про вчинення 

злочину; відношення особи, яка заявила про злочин, до застрахованого об’єкта. 

6. Слідча ситуація – це сукупність тієї інформації, яка доступна слідчому на 

першочерговому етапі розслідування злочину. Дана інформація знаходить своє 

вираження у конкретній обстановці, яка існує на момент вчинення першочергових дій 

із розслідування злочину. Класифікація слідчих ситуацій є наступною: - за обсягом 

вихідної інформації: 1) слідчий отримав всі достатні для відкриття кримінального 

провадження дані, що стосуються події злочину,  2) первинні дані є недостатніми для 

відкриття кримінального провадження про шахрайство у сфері страхування, 3) є 

можливість, виходячи з первинних даних, встановити особливості об’єктивної 

сторони вчинення злочину, а саме його інсценування, однак відсутні дані, що 

стосуються суб’єктивної сторони злочину, 4) первинні дані є недостатніми для 

відкриття провадження у справі, більше того в ході дослідчої перевірки не виявлено 

додаткової інформації, що надала б можливість відкрити провадження, 5) слідча 

ситуація, у якій відсутні ознаки складу злочину; - за наявністю інформації про особу 

злочинця: 1) первинні дані не містять інформації про особу, яка вчинила шахрайство 

у сфері страхування, однак існують окремі слідові елементи про нього;  2) слідчий 

володіє повною інформацію про особу, яка вчинила шахрайство у сфері страхування, 

однак невідомим залишається місце її перебування;  3) шахрай затриманий 

працівниками правоохоронних органів в процесі підготовки або безпосередньої 

реалізації злочинного умислу; 4) особа шахрая встановлена, не здійснює спроб 

переховуватися; - залежно від способу вчинення шахрайства у сфері страхування: 1) 

має місце знищення або пошкодження застрахованого об’єкта шляхом підпалу 

приміщення, в якому даний об’єкт зберігається або безпосередньо підпалу самого 

застрахованого об’єкту; 2) має місце знищення або пошкодження безпосередньо 

застрахованого об’єкту різним способом,     3)  інсценування викрадення 

застрахованого об’єкту.  

7. Система версій на етапі отримання слідчим первинної інформації про 

вчинення шахрайства у сфері страхування може бути такою:  
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1) щодо застрахованого об’єкту: застрахований об’єкт перебував на праві 

власності у заявника; застрахований об’єкт належав іншим особам, однак заявник 

видавав його за власний;  

2) щодо події: наявна подія злочину; наявне інсценування страхового випадку; 

неправильне трактування заявником характеру конкретної події;  

3) за характером дій страхувальника: застрахований об’єкт умисно знищений 

страхувальником або справжнім власником; застрахований об’єкт умисно 

пошкоджений страхувальником або справжнім власником; здійснена інсценізація 

знищення або пошкодження застрахованого об’єкту, а сам застрахований об’єкт був 

прихований страхувальником або справжнім власником; здійснена інсценізація 

викрадення застрахованого об’єкту; здійснена інсценізація затоплення, обвалу, 

пожежі, в результаті яких застрахований об’єкт було пошкоджено або знищено;  

4) щодо особи злочинця: злочин було вчинено страхувальником злочин було 

вчинено іншою особою; злочин було вчинено у співучасті; злочин було вчинено за 

участі працівника страхової компанії; 

5) щодо суб’єктивної сторони: страховий випадок був інсценований з метою 

одержання страхового відшкодування; помилка страхувальника щодо характеру 

події; 

6) щодо мотивів інсценування страхового випадку: матеріальні труднощі; 

заборгованість по кредиту; проблеми зі здоров’ям; шантаж з боку інших осіб щодо 

виплати страхувальником суми коштів тощо. 

8. До невідкладних заходів відноситься огляд місця події, в результаті 

здійснення якого можна отримати необхідну вихідну інформацію для формування 

слідчих версій та планування подальшого ходу розслідування, а також огляд 

пошкодженого застрахованого об’єкту та огляд документів. 

Огляд місця події в ході розслідування шахрайства у сфері страхування може 

відрізнятися за тактико-організаційними аспектами проведення в залежності від 

способу вчинення злочину.  Так, нами виокремлені та надані відповідні рекомендації 

щодо проведення: 1)  огляду місця події у випадку умисного спричинення пожежі 

у приміщенні з метою імітації знищення застрахованого об’єкту; 2) огляду місця події 

у випадку умисного спричинення затоплення приміщення з метою імітації знищення 
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застрахованого об’єкту; 3) огляду місця події у випадку умисного спричинення 

обвалу приміщення з метою імітації знищення застрахованого об’єкту; 4) огляду 

місця події у випадку імітації незаконного заволодіння застрахованим об’єктом. 

У слідчій практиці найчастіше виникають випадки знищення або пошкодження 

страхового майна шляхом підпалу або умисне спричинення пожежі в приміщенні з 

метою інсценування повного та безповоротного знищення застрахованого об’єкту. У 

зв’язку з цим при огляді місця події у випадку пожежі необхідно акцентувати увагу 

на наступних обставинах: час виникнення пожежі та місце даної події; причини 

виникнення пожежі; наявність слідів умисного виведення з ладу пристроїв – джерел 

запалення. 

З метою  здійснення якісного та ретельного огляду місця виникнення пожежі 

необхідним є залучення спеціаліста, що дозволить оптимізувати процес огляду даного 

місця події, визначити місце розгортання пожежі, речовини, які були використані для 

виникнення пожежі або ж пристрої, які стали джерелом вогнища, характер та 

інтенсивність горіння, період часу між виникненням пожежі та викликом пожежної 

служби, наявність слідів умисного спричинення пожежі. 

Так, в силу володіння спеціальними знаннями в пожежній справі, спеціаліст 

може кваліфіковано відтворити обстановку, яку передувала виникненню пожежі, 

встановити причини її виникнення та виявити сліди умисного її спричинення з метою 

інсценування страхового випадку.  

Допит є слідчою (розшуковою) дією проведення якої є обов’язковим при 

розслідуванні шахрайства у сфері страхування майна. Обрання тактичних прийомів 

його проведення прямо залежить від слідчої ситуації яка складаєься на початковому 

етапі розслідування. 

Важлива роль при розслідуванні шахрайства у сфері страхування належить 

слідчому експерименту, проведення якого надає можливість уточнити, звідки 

спостерігав кожен зі свідків за ознаками виникнення та розвитку пожежі, вибуху, або 

іншого способу знищення чи пошкодження майна, оцінити, наскільки правдиві їхні 

показання, враховуючи відстань до об’єкта спостереження, просторове розташування 

й інші чинники, залучити ресурси їхньої зорової та асоціативної пам’яті для 

уточнення й доповнення повідомлених даних.   
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9. Використання спеціальних знань під час розслідування шахрайства у сфері 

страхування є ефективним як на початковому, так і на подальшому етапі 

розслідування злочинів зазначеного виду, на який припадає значна частина слідчої 

роботи із перевірки доказів, зібраних на початковому етапі розслідування.  

Спеціаліст звертає увагу слідчого на обставини, що мають значення для 

кримінального провадження, виявлені ним при вивченні слідів, предметів, технічних 

засобів, знарядь і пристосувань, які могли використовуватися під час вчинення 

злочину, повідомляє необхідні довідкові дані; зазначає обставини, що сприяли 

вчиненню злочину; висловлює міркування про можливості перевірки зібраних даних 

за криміналістичними обліками (колекціями, картотеками, інформаційно-

пошуковими системами, автоматизованим банком даних тощо). Особливу роль 

відіграє спеціаліст при проведенні таких слідчих (розшукових) дій як огляд місця 

події і проведення слідчого експерименту. 

Наявність прогалин у законодавстві України, які стосуються механізму 

залучення спеціаліста до проведення окремих слідчих (розшукових) дій, нечітке 

тлумачення норм кримінального процесуального закону є проблемними питаннями. 

Ці обставини зумовлюють необхідність дослідження процесуальних, теоретичних і 

практичних аспектів використання спеціальних знань, зокрема під час проведення 

слідчого експерименту. Увагу законодавця слід акцентувати на проведенні слідчого 

експерименту обов’язково із залученням спеціалістів та використанням комплексу 

науково обґрунтованих криміналістичних методів і засобів залежно від специфіки 

обставин. 

Необхідність у проведенні експертиз виникає у кожному конкретному випадку 

та обумовлюється колом обставин, які необхідно встановити в ході досудового 

розслідування.  

При розслідуванні шахрайства у сфері страхування типовими є: пожежно-

технічна; вибухотехнічна; електротехнічна; будівельно-технічна експертиза; судово-

технічна експертиза документів; товарознавча експертиза; фізико-хімічна експертиза; 

комп’ютерно-технічна експертиза та інші. 

Можливим також є проведення інших видів експертиз, залежно від ситуації, яка 

складається під час розслідування шахрайства у сфері страхування. Так, зокрема, це 
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можуть бути судово-медична експертиза (якщо при знищенні чи пошкодженні майна 

постраждали або загинули люди), судово-ветеринарна (якщо при знищенні чи 

пошкодженні майна постраждали або загинули тварини), експертиза матеріалів, 

речовин і виробів, металознавча експертиза, тощо. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ОПИТУВАННЯ 120 ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ, 

ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ФАКТІВ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ 

СТРАХУВАННЯ 

 

 

1. Як часто, на Ваш погляд, правоохоронцям вдається довести факт 

шахрайства за існуючою інформацією щодо інсценування страхового випадку з 

метою одержання страхової виплати? 

 

1) у більшості випадків – 30 (25 %) 

2) у половині випадків – 25 (21 %) 

3) в окремих випадках – 70 ( 58 %) 

4) майже ніколи – 25 ( 21 %) 

  

2. З якої причини, на Вашу думку, не завжди вдається розкрити факти 

шахрайства? 

1) відсутність рекомендацій з методики розслідування злочинів – 42 (25 %) 

2) складність виявлення ознак шахрайства та приховування слідів – 85 (55 %) 

3) втрата важливих доказів при відпрацюванні версії потерпілого – 95 (57%) 

4) активна протидія зацікавлених осіб – 55 (35 %) 

5) неналежний рівень взаємодії зі страховими компаніями – 65 (42 %) 

  

3. Які чинники, на Ваш погляд, сприяють високому рівню латентності 

шахрайств у сфері страхування? 

1) легкість отримання страхової виплати – 25 (15 %) 

2) гуманність кримінального покарання за відповідні злочини – 55 (35 %) 

3) неефективна робота правоохоронних органів – 15 (9 %) 
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4) загальна криміналізація вітчизняного автомобільного ринку – 60 (37 %) 

5) недбалість або зацікавленість працівників страхових компаній – 9 (37 %) 

6) відсутність належної взаємодії страховиків між собою – 20 (12 %) 

7) відсутність взаємодії страховиків з правоохоронними органами – 60 (37 %) 

8) намагання страхових організацій вирішити питання в досудовому порядку, 

не звертаючись до правоохоронних органів – 48 (31 %) 

9) неадекватне ставлення до шахрайства з боку громадськості – 20 (12 %) 

 

4. Які чинники, на Ваш погляд, ускладнюють процес взаємодії страхових 

компаній і правоохоронних органів у разі виявлення фактів шахрайства: 

1) ймовірність викриття під час офіційного розслідування причин та умов 

злочину, що може поставити під сумнів професійну придатність службових осіб 

страхової компаній чи розкрити певні службові зловживання – 85 (54 %) 

2) намагання керівників страхової компанії зберегти її репутацію в ділових 

колах, приховавши факти шахрайства – 70 (43 %) 

3) недовіра до правоохоронних органів – 25 (15 %) 

  

5. Назвіть найбільш типову схему шахрайства, пов’язаного з незаконним 

одержанням страхової виплати? 

 

1) обман з боку страхувальника або посередників – 85 (57 %) 

2) змова страхувальника та працівників компанії-страховика – 50 (33 %) 

3) обманні дії компанії-страховика щодо страхувальників – 15 (10 %) 

  

6. Які способи обману при шахрайстві у сфері страхування найчастіше 

застосовуються? 

1) інсценування неправомірного заволодіння об’єктом страхування– 110 (69 %) 

2) інсценування пошкодження знищення чи пошкодження об’єкту страхування 

автомобіля внаслідок події природного чи техногенного характеру – 23 (14 %) 

3) укладання договору страхування після настання страхової події – 11 (7,0 %) 

4) інсценування страхової події з незастрахованим майном– 9 (6 %) 
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5) штучне завищення суми збитків від страхової події – 47 (31 %) 

  

7. Який, за Вашими спостереженнями, ступінь участі зацікавлених 

працівників страхових компаній у вчиненні шахрайств, пов’язаних із 

незаконним одержанням страхової виплати? 

1) не менш ніж у половині випадків – 90 (60 %) 

2) незначна – 25 (17 %) 

3) важко відповісти – 48 (23 %) 

  

8. Якими мотивами, на Вашу думку, керуються ці особи? 

1) корисливими – 86 (55 %) 

2) страх втратити роботу – 21 (13 %) 

3) родинні та інші неробочі стосунки зі злочинцями – 43 (32 %) 

  

9. Які шахрайські прийоми використовуються в разі змови 

страхувальника та працівника страхової компанії? 

1) страхування об’єкту після настання страхового випадку – 35 (25 %) 

2) зміна істотних умов страхового договору – 34 (21 %) 

3) штучне збільшення суми збитків – 85 (54 %) 

  

10. Чи має місце у Вашій роботі протидія розкриттю та розслідуванню 

шахрайств у сфері страхування? 

 

1) так – 88 (57 %) 

2) ні – 24 (15 %) 

3) важко відповісти – 47 (30 %) 

  

11. Якщо так, то в яких формах?  

1) дача завідомо неправдивих показань – 71 (80 %) 

2) спроби знищити доказову інформацію – 35 (38 %) 

3) фальсифікація документів – 45 (50 %) 
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4) ненадання страховими організаціями необхідної інформації – 58 (65 %) 

5) спроба тиснути на осіб, які проводять розслідування шляхом підкупу, 

погроз, службового становища – 21 (23 %) 

  

12. З боку яких суб’єктів переважно здійснюється протидія?  

1) з боку осіб, які брали участь в інсценуванні страхової події – 55 (62,0 %) 

2) з боку керівників страхових організацій – 27 (29 %) 

3) з боку службових осіб інших державних і недержавних 

організацій – 20 (22 %) 

4) з боку керівників органу розслідування або безпосереднього 

керівництва – 12 (13 %) 

  

13. Що, на Вашу думку, може сприяти підвищенню професійної 

майстерності в розслідуванні шахрайств у сфері страхування? 

1) покращання рівня спеціальної підготовки на базі вищих навчальних 

закладів – 120 (77 %) 

2) перепідготовка за різними формами підвищення кваліфікації – 48 (30 %) 

3) проведення на базі підрозділу нарад з аналізом недоліків та спільним 

розглядом проблемних ситуацій, у тому числі за участю працівників 

страхових компаній – 83 (53 %) 

4) видання спеціальної літератури з окремих питань виявлення та розслідування 

злочинів – 100 (64 %) 

  

14. Чи потрібна, на Вашу думку, окрема методика розслідування 

шахрайств у сфері страхування? 

1) так, оскільки розслідування цих злочинів має специфіку – 120 (77 %) 

2) розслідувати ці злочини можна за аналогією з іншими шахрайствами 

– 25 (16 %) 

3) важко відповісти – 5 (7,0 %) 
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15. У якій формі, на Вашу думку, мають бути розроблені методичні 

рекомендації з розслідування шахрайств у сфері страхування автотранспортних 

засобів? 

1) практичні посібники або довідники – 91 (58 %)  

2) огляди оперативно-розшукової та слідчої практики – 69 (44 %)  

3) підручники та навчальні посібники – 57 (36 %)  

4) розгорнуті плани слідчо-оперативних заходів по кримінальним 

справам – 78 (50 %) 
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ЗВЕДЕНІ ДАНІ ОПИТУВАННЯ 180 ПРАЦІВНИКІВ СТРАХОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ. ЯКИМ ВІДОМІ ВИПАДКИ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ 

СТРАХУВАННЯ 

 

1. Стаж Вашої роботи у сфері страхування: 

1) до 3 років – 72 (40 %)  

2) від 3 до 10 років – 83 (45 %)  

3) понад 10 років – 26 (15 %)  

 

2. Який вид страхування, на Вашу думку, викликає найбільшу зацікавленість 

шахраїв? 

1) страхування автотранспорту – 126 (70  %)  

2) страхування інших видів майна – 31 (17  %) 

3) страхування цивільної відповідальності – 24 (13 %)  

 

3. Який вид страхування, на Вашу думку, відчуває найбільших втрат від 

шахрайських дій? 

1) страхування автотранспорту – 130 (72 %) 

2) страхування інших видів майна – 30 (16  %) 

3) страхування цивільної відповідальності – 15 (8 %) 

4) страхування кредитів та фінансових ризиків – 10 (5 %) 

 

4. Скільки страхових виплат у сфері автострахування, на Вашу думку, 

здійснюється на користь шахраїв? 

1) до 10 % – 18 (10 %)  

2) до 25 % – 62 (34 %)  

3) понад 25 % – 100 (56 %)  

 

5. З якої причини, на Вашу думку, окремі випадки шахрайств не 

попереджаються страховими компаніями? 

1) недосконалість чинного законодавства – 90 (50 %)  
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2) неефективний обмін інформацією між страховими компаніями – 131 (72 %)  

3) застосування злочинцями складних шахрайських схем – 24 (13 %)  

4) неналежний рівень взаємодії з правоохоронними органами – 112 (63 %) 

5) небажання страхових компаній доводити справу до кримінального 

переслідування – 20 (11 %)  

6) недбалість або особиста зацікавленість працівників страхових 

компаній – 20 (12 %) 

7) недостатньо вивчений зарубіжний досвід протидії шахрайствам – 15 (8 %)  

 

6. Які чинники, на ваш погляд, ускладнюють процес взаємодії страхових 

компаній і правоохоронних органів у разі виявлення фактів шахрайства? 

1) ймовірність викриття під час офіційного розслідування причин та умов злочину, 

що може поставити під сумнів професійну придатність службових осіб страхової 

компаній чи розкрити певні службові зловживання – 48 (26 %) 

2) намагання керівників страхової компанії зберегти репутацію в ділових колах – 24 

(13 %) 

3) недовіра до правоохоронних органів – 17 (9 %) 

 

7. Яка, за Вашими спостереженнями, ступінь участі зацікавлених працівників 

страхових компаній у вчиненні шахрайств, пов’язаних із незаконним одержанням 

страхової виплати? 

1) не менш ніж у 90 % усіх випадків – 15 (8 %)  

2) не менш ніж у 50 % – 57 (31 %)  

3) незначний – 54 (30.0 %) 

4) важко відповісти – 60 (33 %)  

 

8. Якими мотивами, на Вашу думку, керуються ці особи? 

1) корисливими – 77 (42 %)  

2) страх втратити роботу – 15 (78 %)  

3) страх за особисту безпеку, безпеку рідних і близьких – 7 (4 %) 

4) родинні та інші неробочі стосунки зі злочинцями – 42 (23 %)  



 193 

 

9. Які шахрайські прийоми використовуються в разі змови страхувальника та 

працівника страхової компанії? 

1) страхування після настання страхового випадку – 63 (35 %) 

2) зміна істотних умов страхового договору – 26 (14 %)  

3) штучне збільшення суми збитків – 91 (49 %) 

 

10. Які чинники, на ваш погляд, сприяють розвитку шахрайств у сфері 

страхування? 

1) доступність умов страхування та легкість одержання виплати – 36 (20 %)  

2) зайва гуманність кримінального покарання за відповідні злочини – 

21 (12 %)  

3) неефективна робота правоохоронних органів – 23 (13 %)  

4) недбалість або зацікавленість представників страхових компаній – 17 (9 %)  

5) відсутність належної взаємодії страховиків між собою – 77 (42 %)  

6) відсутність взаємодії страховиків з правоохоронними органами – 100 (55 %)  

7) неадекватне ставлення до проблеми страхового шахрайства з боку 

громадськості – 13 (7 %)  
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