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АНОТАЦІЯ 

 

Запотоцький А. П. Теоретичні основи та практика розслідування 

злочинів у сфері будівництва. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна 

академія внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ. – Київ, 2018, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації досліджено теоретичні та практичні проблеми 

розслідування злочинів у сфері будівництва. Сформульовано 

криміналістичні моделі комплексної методики розслідування цих злочинів, 

а також окремих методик (привласнення, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) у сфері 

будівництва; шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів на 

будівництво житла та порушень правил охорони праці й безпеки під час 

будівництва. 

Розроблено криміналістичну класифікацію злочинів, що передбачає 

такі критерії поділу: родовий об’єкт; способи і технології вчинення; етап 

будівництва, на якому вчинено злочинне посягання; суб’єкт злочину. 

Доведено, що криміналістична характеристика злочинів у сфері 

будівництва містить особливі складові, що допомагають визначити шляхи 

й методи проведення досудового розслідування. Еелементи у їх 

взаємозв’язку надають можливість зосередити зусилля фахівців на 

отриманні інформації про умови, у яких було вчинено кримінальне 

правопорушення; вказують на предмет безпосереднього посягання, час, 

місце та спосіб учинення кримінального правопорушення; окреслюють 

мотив і мету кримінального правопорушення; висвітлюють механізм 
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слідоутворення; вказують на матеріальні цінності, грошові кошти, 

будівельні матеріали, інструменти, будівельну техніку й інші безпосередні 

об’єкти, щодо яких було здійснено злочинне посягання. 

Виокремлено наукові засади формування методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва, визначено систему й окреслено перспективи 

розроблення окремих (спеціальних і групових) методик. Встановлено, що 

комплексна методика розслідування злочинів у сфері будівництва як 

розроблена на основі аналізу практики органів досудового розслідування 

та структурована система відомостей про особливості криміналістичної 

характеристики злочинів певних видів (груп) включає відповідні програми 

(комплекси) слідчих (розшукових), негласних (слідчих) розшукових та 

інших процесуальних дій на різних етапах досудового провадження. 

Сформовані пропозиції на основі аналізу досвіду і методик 

розслідування злочинів у сфері будівництва в ряді західноєвропейських 

країн, державах – колишніх радянських республіках та США щодо 

створення та функціонування міжнародних слідчих груп, використання 

правоохоронцями різноманітних аналітичних інструментів, методів аналізу 

документації будівельних компаній і фірм-контрагентів; застосування 

порядку забезпечення відшкодування шкоди; особливостей виявлення 

викраденого майна та запобігання вчиненню злочинів проти власності; 

аналізу інформації з державних реєстрів та інших відкритих джерел; 

цільової професійної підготовки (спеціалізації) слідчих у профільних 

освітніх поліцейських закладах тощо. 

Обґрунтовано доцільність використання під час розслідування 

злочинів у сфері будівництва окремих тактичних прийомів допиту свідків 

залежно від категорій допитуваних, до яких належать працівники 

контролюючих та правоохоронних органів; інженерно-технічні 

працівники; співробітники оперативних підрозділів, які проводили 

негласні слідчі (розшукові) дії; особи, які брали участь у провадженні 
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слідчих (розшукових) дій як спеціалісти; очевидці злочинів у сфері 

будівництва. 

Доведено, що проведення тимчасового доступу до речей і документів 

під час досудового розслідування злочинів у сфері будівництва є однаково 

ефективним на різних його стадіях, адже слугує одним з  

найбільш ефективних методів перевірки й пошуку значущої інформації. 

Проаналізовано та надано рекомендації щодо документів, які необхідно 

опрацьовувати під час розслідування кримінального провадження, у тому 

числі шляхом проведення тимчасового доступу.  

Аргументовано, що позапланові виїзні ревізії під час досудового 

розслідування злочинів у сфері будівництва є ефективним інструментом 

забезпечення виявлення фактів порушення законодавства, встановлення 

посадових і матеріально відповідальних осіб, які допустили або свідомо 

вчинили кримінальні правопорушення у формі розкрадання майна, коштів, 

ухиляння від сплати податків, нецільового використання коштів, виділених 

на будівництво, тощо. 

Розкрито особливості призначення та проведення судово-

економічних, судово-бухгалтерських і будівельно-технічних експертиз під 

час розслідування злочинів у сфері будівництва, що мають відповідну 

специфіку та проводяться із залученням експертів, які володіють 

спеціальними знаннями у вказаній сфері, у зв’язку з чим надано розгорнуту 

характеристику таких осіб відносно кожної з експертиз. Доведено, що 

досить часто виникає потреба в залученні спеціалістів різного профілю 

(бухгалтерів, інженерів-будівельників, товарознавців тощо) не лише для 

проведення тієї чи іншої експертизи, а й для підготовки до допиту. 

Ключові слова: методика розслідування злочинів у сфері 

будівництва; криміналістична класифікація; криміналістична 

характеристика злочинів у сфері будівництва; будівельні матеріали; 

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (розкрадання) у сфері будівництва; шахрайства, 
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пов’язані із залученням коштів громадян на будівництво житла; 

порушення правил охорони праці та безпеки під час будівництва; типові 

слідчі ситуації; фінансово-господарська діяльність; ревізії; будівництво 

житла. 



6 

SUMMARY 

 

Zapototskyi A.P. Theoretical foundations and practice of crime 

investigation in the field of construction. – Qualifying scientific work as a 

Manuscript. 

Thesis for a Doctor of Law degree by speciality 12.00.09 – Criminal 

Procedure and Criminalistics; forensic examination; operational search activity. 

– National Academy of Internal Affairs, Ministry of Internal Affairs. – Kyiv, 

2018, Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is a complex monographic research of theoretical and 

practical problems of crime investigation in the field of construction, on the 

basis of which formulated forensic models of a comprehensive methodology for 

investigating these crimes, as well as separate methods for investigating the 

appropriation, embezzlement or acquisition of property by abuse of official 

position (theft) in the field of construction, fraud connected with the attraction of 

citizens' funds for housing construction and violations of the rules of labor and 

safety during construction. 

It is developed forensic classification of crimes, which provides for the 

following criteria of division: generic object; methods and techniques of 

committing; the stage of construction in which a criminal offense was 

committed; subject of a crime. 

It is proved that forensic characteristic of crimes in the sphere of 

construction has its own special components that help to determine the ways and 

methods of pre-trial investigation; provide the opportunity to focus the efforts of 

specialists on obtaining information on the conditions in which a criminal 

offense was committed; indicate the subject of direct encroachment, time, place 

and method of committing a criminal offense; outline the motive and purpose of 

the criminal offense; highlight the mechanism of tracing; indicate material 
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assets, cash, construction materials, tools, construction equipment and other 

direct objects for which a criminal offense was committed. 

The scientific principles of the methodology of crime investigation of in 

the sphere of construction are outlined, the system is defined and prospects of 

development of separate (special and group) methods are outlined. It was 

established that the complex method of crime investigation in the sphere of 

construction was developed on the basis of the analysis of the practice of pre-

trial investigation bodies and a structured system of information about the 

peculiarities of the forensic characteristics of certain types of crimes, including 

relevant programs (complexes) of investigative (search), secret (investigative) 

and other procedural actions at different stages of pre-trial proceedings. 

The proposals are based on the analysis of the experience and methods of 

crime investigation in the sphere of construction in Romania, Bulgaria, the USA, 

Greece, Great Britain, Germany, Slovenia, Croatia and Estonia on the creation 

and operation of international investigative groups, the use of various analytical 

tools by law enforcers, the methods of analysis of construction documentation of 

companies and counterpart companies; the procedure for providing 

compensation for the damage caused by a criminal offense; features of detection 

of stolen property and preventing the commission of crimes against property; 

analysis of information from state registers and other open sources; targeted 

professional training (specialization) of investigators in specialized educational 

police establishments, etc. 

It is substantiated the expediency of using during crime investigation in 

the field of construction of separate tactical methods of interrogation of 

witnesses depending on the categories of interrogators to whom belong the 

employees of the controlling and law enforcement bodies; engineers and 

technicians; employees of operational units who conducted secret investigative 

(search) actions; persons who participated in the investigative (search) actions as 

specialists; witnesses of crimes in the field of construction. 
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It is proved that temporary access to things and documents during pre-trial 

investigation of crimes in the field of construction is equally expedient at 

various stages, as it is one of the most effective methods of verification and 

search of evidence. Recommendations for documents that need to be processed 

during the investigation of criminal proceedings, including by means of 

temporary access, are given. 

It is argued that unscheduled field audits during the pre-trial investigation 

of crimes in the field of construction are an effective tool for detecting violations 

of legislation, the establishment of officials and materially responsible persons 

involved in the commission of theft and other categories of offenses. 

The peculiarities of the appointment and conducting of forensic- 

economic, forensic- accounting and construction-technical expertise during 

crime investigation in the field of construction, which have the corresponding 

specifics and are carried out with the involvement of experts who have special 

knowledge in this field are disclosed, in connection with which a detailed 

description of such persons has been provided for each of the examinations.. It is 

proved that quite often there is a need to attract specialists of different profiles 

(accountants, construction engineers, commodity experts, etc.) not only for the 

examination, but also for preparation for interrogation.  

Key words: the method of crime investigation in the field of construction; 

forensic classification; forensic characteristics of crimes in the field of 

construction; building materials; appropriation, embezzlement or acquisition of 

property by abuse of official position; fraud connected with the attraction of 

citizens' funds for housing construction; violations of the rules of labor and 

safety during construction; typical investigative situations; financial and 

economic activity; revision; construction. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В економіці України 

будівельна індустрія посідає одне з ключових місць за темпами розвитку і 

капіталізації, порівняно з іншими її сегментами. Згідно з офіційною 

статистикою, у будівельному комплексі зайнято понад 40 тис. підприємств, 

на яких працюють майже 800 тис. осіб. Упродовж 2015–2017 рр. 

організації відповідного профілю збільшили обсяги робіт, порівняно 

з попереднім періодом, більш ніж на 20,0 % (101,1 млрд грн), зокрема 

будівництво інженерних споруд зросло на 26,3 %, а житла – на 16,1 %
1
. 

Будівництво як одна зі стратегічних галузей економіки має важливе 

соціальне значення, адже забезпечує основні потреби населення, серед 

яких житло, інфраструктурна мережа, транспортне сполучення. Тому 

порушення та зловживання в будівництві, передусім такі, що призвели до 

людських жертв, завдали значних збитків громадянам та інтересам 

держави, завжди викликають занепокоєння та стурбованість у суспільстві.  

Висока прибутковість будівельного бізнесу спричиняє підвищену 

тінізацію цієї сфери. За звітами Всесвітнього банку, саме будівельну 

галузь, поряд з енергетикою та житлово-комунальним господарством, 

вважають найменш прозорою
2
. Зведення будинків і споруд нерідко 

супроводжується учиненням різних видів господарських правопорушень, у 

тому числі кримінальних. Спостерігається висока корумпованість 

службових осіб підрядних організацій та державних контролюючих 

органів, які пов’язані тіньовими схемами з комерційними структурами й 

організованими злочинними угрупованнями. Більшість «будівельних 

афер» мають прихованих «лобістів», які перешкоджають правоохоронним 

та іншим уповноваженим органам здійснювати якісні перевірки, блокують 

                                                           
1
 Соціально-економічне становище України за 2017 рік. Державна служба 

статистики України : URL: http: //www. ukrstat. gov.ua. 
2
 Organizational Information and Lending Data Appendixes. Annual Report. 2018 

// The World Bank: URL: http: //www.vsemirnyjbank.org/ua/about/annual-report. 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report
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підготовку висновків, що змогли б припинити незаконні дії, як це 

передбачено законодавством. Нерідко внаслідок штучного завищення 

обсягів і вартості будівельних робіт, включаючи корупційну складову, 

зловмисники одержують незаконні надприбутки, розмір яких зазвичай 

перевищує фактичну собівартість новобудов. Системність і сталість 

розкрадань
1
 та інших злочинів у сфері будівництва дає підстави визнати, 

що вони реально загрожують безпеці країни. 

Аналіз криміногенної обстановки засвідчує, що за останні роки 

кількість злочинів у будівельній сфері залишається стабільно високою з 

тенденцією до щорічного зростання питомої ваги тяжких та особливо 

тяжких злочинів, а також розмірів заподіяної ними шкоди (у 2014 р. 

зареєстровано 2,8 тис. злочинів, у 2015 – 3,2 тис., у 2016 – 3,0 тис., у 2017 – 

3,5 тис.)
2
. Серед виявлених правоохоронними органами кримінальних 

правопорушень переважають злочини проти власності (75,5 %), у тому 

числі вчинені шляхом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем (39,9 %), обману та 

зловживання довірою (12,2 %), а також порушення правил безпеки під час 

виконання будівельних робіт (8,0 %). Водночас статистичні дані не 

відображають латентної складової правопорушень. Характерним для 

будівельної галузі є кваліфіковане приховування злочинцями слідів та 

ознак кримінально караних діянь шляхом використання мережі різних 

господарюючих суб’єктів недержавного сектору, що займаються 

будівельним бізнесом, підроблення проектно-кошторисної, реєстраційної 

та дозвільної документації, ігнорування будівельних норм і правил 

безпеки, неправомірного доступу до інформації в автоматизованих 

телекомунікаційних мережах, застосування удосконалених технологій 

                                                           
1
 Під розкраданням тут і надалі йдеться про різні способи привласнення, розтрати 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем  

(ст. 191 КК України). 
2
 Звіт Генеральної прокуратури України про кримінальні правопорушення, 

вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності за 

2014–2017 рр. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst.html. 
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відмивання злочинних доходів, що значно ускладнює своєчасне виявлення 

та документування ознак злочинів і викриття винуватих осіб. 

Отже, перед органами досудового розслідування постає комплекс 

складних правових, організаційних і тактичних завдань у кримінальних 

провадженнях зазначеної категорії.  

Згідно з офіційною статистикою, загалом по країні та в розрізі 

регіонів притягнення винуватих осіб до кримінальної відповідальності за 

злочини у сфері будівництва все ще не може вважатись достатньо 

ефективним (упродовж 2015–2017 років у провадженні органів досудового 

розслідування перебувало 8,5 тис. кримінальних правопорушень цієї 

категорії, у яких вручено повідомлення про підозру – 3,2 тис., а направлено 

до суду з обвинувальним актом – лише 1,4 тис.). Через відсутність 

скоординованої державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, 

досвід правоохоронних органів і судову практику щодо розслідування та 

розгляду таких діянь не узагальнено. На ситуацію впливає й застарілість 

існуючих криміналістичних методик, які не адаптовані до правових і 

соціально-економічних умов перехідного періоду, суттєво оновленого 

кримінального процесуального законодавства та організаційних змін у 

системі органів кримінальної юстиції. За результатами проведеного 

опитування слідчих, більшість респондентів (85,0 %) зазначили 

необхідність розроблення й упровадження в правозастосування сучасних 

криміналістичних рекомендацій, які б дали змогу оптимізувати процес 

розслідування різних категорій злочинів у сфері будівництва. 

Підґрунтям цього дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних 

учених у галузі криміналістики, кримінального процесу та судової 

експертології, які розглядали проблеми теорії та практики розслідування 

злочинів у різних сегментах господарювання, зокрема Ю. П. Аленіна, 

Л. І. Аркуші, О. Я. Баєва, В. П. Бахіна, В. Д. Берназа, Р. С. Бєлкіна, 

Г. П. Власової, І. О. Возгріна, А. Ф. Волобуєва, В. К. Гавла, В. І. Галагана, 

І. В. Гори, І. В. Гловюк, В. Г. Гончаренка, М. Л. Грібова, Л. Я. Драпкіна, 
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В. А. Журавля, А. В. Іщенка, В. А. Колесніка, Н. І. Клименко, 

О. Н. Колесніченка, В. П. Колмакова, В. О. Коновалової, В. П. Корж, 

В. С. Кузьмічова, О. В. Курмана, О. П. Кучинської, В. В. Лисенка, 

В. К. Лисиченка, Л. М. Лобойка, В. Г. Лукашевича, Є. Д. Лук’янчикова, 

В. Т. Маляренка, Г. А. Матусовського, Д. Й. Никифорчука, В. Т. Нора, 

В. О. Образцова, Ю. Ю. Орлова, М. А. Погорецького, Б. Г. Розовського, 

М. В. Салтевського, Д. Б. Сергєєвої, Р. Л. Степанюка, О. Ю. Татарова, 

В. Г. Танасевича, В. В. Тіщенка, Л. Д. Удалової, В. І. Фаринника, 

П. В. Цимбала, К. О. Чаплинського, С. С. Чернявського, Ю. М. Чорноус, 

В. Ю. Шепітька, О. Г. Шило, М. Є. Шумила, Б. В. Щура, О. О. Юхна, 

О. Г. Яновської та ін. Прикладні аспекти запобігання та протидії окремим 

видам злочинів у сфері будівництва розглядали також Д. І. Бєдняков, 

Р. І. Благута, В. І. Василинчук, А. А. Вознюк, С. В. Євдокименко, 

А. Ф. Зелінський, А. Б. Камоцький, П. В. Кобзаренко, Г. С. Крайник, 

В. Д. Ларічев, О. М. Литвак, О. М. Литвинов, В. М. Махов, А. В. Микитчик, 

В. Л. Ортинський, І. М. Попова, А. В. Савченко, О. В. Таран, О. В. Тихонова, 

В. В. Топчій, В. В. Фещук, М. С. Цуцкірідзе, В. В. Чернєй, М. П. Яблоков, 

О. В. Яскевич та ін. 

Зазначені та інші вчені зробили вагомий внесок у розроблення 

досліджуваної проблематики, однак їх праці ґрунтувались на 

законодавстві, що наразі втратило чинність або зазнало суттєвих змін, а 

тому не повною мірою враховують та не завжди відповідають потребам 

сучасної теорії права і правозастосовної практики. Важлива науково-

прикладна проблема узагальнення і впорядкування існуючих рекомендацій 

з розслідування окремих видів злочинів у сфері будівництва є 

передумовою проведення цільового монографічного дослідження з 

висвітленням змісту та зв’язків елементів криміналістичної 

характеристики й відповідних технологій злочинної діяльності, а на цій 

основі – формуванням теоретично-методологічних основ комплексної 

криміналістичної методики та окремих методик з виокремленням 
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доцільних й ефективних у практичному застосуванні засобів, прийомів 

і методів збирання та фахового використання специфічних доказів. Вказані 

чинники обумовлюють вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність, 

а також свідчать про нагальну необхідність її комплексного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Обраний напрям дослідження узгоджується зі Стратегією національної 

безпеки України (Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 

287/2015), Стратегією розвитку органів системи Міністерства внутрішніх 

справ на період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2017 р. № 1023-р), Стратегією розвитку Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 роки (постанова загальних 

зборів НАПрН України від 3 березня 2016 р.). Дисертаційна робота 

відповідає Переліку перспективних напрямів кандидатських та 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями (рішення 

президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11), Переліку 

пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на період 2015–2019 років (наказ МВС України 

від 16 березня 2015 р. № 275), Основним напрямам наукових досліджень 

Національної академії внутрішніх справ  на 2018–2020 рр. (рішення Вченої 

ради від 26 грудня 2017 р., протокол № 28/1). Тему дисертації затверджено 

Вченою радою НАВС 23 грудня 2014 р. (протокол № 23). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексне 

розв’язання теоретичних і практичних проблем методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва, формування на цій основі концептуальних 

засад збирання доказів, а також науково обґрунтованих рекомендацій 

стосовно вдосконалення законодавства та практики його застосування у 

контексті предмета дослідження. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

– прослідкувати генезу та з’ясувати сучасний стан досліджень 

проблем методики розслідування злочинів у сфері будівництва;  
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– окреслити підходи до визначення поняття та виокремити ознаки 

злочинів у сфері будівництва, а також здійснити їх криміналістичну 

класифікацію як методологічне підґрунтя для розроблення окремих 

методик розслідування; 

– надати порівняльно-правову характеристику основних моделей 

досудового розслідування злочинів у сфері будівництва в Україні, 

західноєвропейських країнах, державах пострадянського простору та 

США; 

– розкрити значення криміналістичної характеристики, змісту та 

взаємозв’язків її елементів для формування методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва; 

– визначити типові способи вчинення злочинів у сфері будівництва, 

здійснити структурний аналіз окремих технологій злочинної діяльності; 

– розкрити зміст основних елементів криміналістичної 

характеристики злочинів у сфері будівництва – обстановки вчинення 

злочину, предмета злочинного посягання, осіб, які вчиняють злочини, та 

слідової картини; 

– розробити концепцію комплексної криміналістичної методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва, з’ясувати її місце в системі 

криміналістичних методик; 

– охарактеризувати структуру та зміст комплексної криміналістичної 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва, визначити 

перспективи формування окремих методик; 

– запропонувати теоретичні основи формування методик 

розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем (розкрадань) у сфері будівництва; 

шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів на будівництво; 

порушень правил безпеки під час проведення будівельних робіт; 

– розкрити порядок та особливості проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері будівництва; 



28 

– з’ясувати особливості тимчасового доступу до речей і документів 

(їх виїмки) як заходу забезпечення кримінального провадження під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва; 

– виокремити доктринальні і прикладні проблеми використання 

спеціальних знань, у тому числі залучення спеціалістів, призначення 

ревізій та судових експертиз, для встановлення обставин, що мають 

значення для кримінального провадження. 

Об’єкт дослідження – правовідносини, що виникають у сфері 

діяльності органів досудового розслідування та суду під час виявлення та 

розслідування злочинів у сфері будівництва, а також розгляду 

кримінальних справ цієї категорії. 

Предмет дослідження – теоретичні основи та практика 

розслідування злочинів у сфері будівництва. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети, розв’язання 

обумовлених нею задач, забезпечення наукового обґрунтування 

результатів дослідження використано комплекс загальнонаукових і 

спеціальних методів, які застосовуються в юридичній науці, зокрема: 

історико-правовий – під час ретроспективного аналізу становлення і 

розвитку наукових досліджень, законодавства та правозастосовної 

практики щодо розслідування злочинів у сфері будівництва (підрозділи 

1.1, 1.2); порівняльно-правовий – у процесі аналізу кримінального 

процесуального законодавства та досвіду реалізації його положень 

суб’єктами кримінального провадження з боку обвинувачення в різних 

країнах (підрозділ 1.3); формально-логічний (догматичний) – під час 

встановлення обсягу та змісту категорій криміналістичної характеристики, 

методик розслідування, збирання доказів, використання спеціальних знань 

та інших у межах предмета дослідження (розділи 1–4); системно-

структурний – для розкриття змісту та зв’язків елементів 

криміналістичної характеристики злочинів у сфері будівництва, структури 

і змісту комплексної криміналістичної методики (розділи 2, 3); 
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моделювання – у межах побудови моделей окремих методик розслідування 

злочинів у сфері будівництва (розділ 3); статистичний – під час 

узагальнення кількісних результатів, опрацювання статистичних звітів й 

емпіричного матеріалу (розділи 1–4); соціологічні (анкетування, 

інтерв’ювання, опитування) – у процесі вивчення думок працівників 

органів досудового розслідування, з’ясування ефективності застосування 

окремих криміналістичних прийомів та організаційних заходів  

(розділи 1–4). 

Емпіричну базу дослідження становлять систематизовані дані 

державної та відомчої статистичної звітності за 2013–2017 рр.; узагальнені 

матеріали вивчення 450 кримінальних справ (проваджень) про злочини 

проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, проти 

безпеки виробництва, а також 718 вироків, винесених судами України 

щодо злочинів у сфері будівництва в зазначений період; зведені дані 

опитувань 480 слідчих та співробітників оперативних підрозділів 

Національної поліції з більшості регіонів України, а також інтерв’ювання 

190 працівників служб безпеки організацій будівельного комплексу; 

офіційні звіти, інформаційні листи та аналітичні довідки Верховного Суду, 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, МВС України, Національної поліції України, 

Генеральної прокуратури України, Державної судової адміністрації 

України, Державної фіскальної служби України, Служби безпеки України, 

Міністерства фінансів України, Державної аудиторської служби України, 

Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Державної служби 

фінансового моніторингу України. Під час підготовки дисертації 

використано й власний багаторічний практичний досвід роботи, у тому 

числі на керівних посадах в оперативних та слідчих підрозділах МВС і 

Національної поліції України, а також результати безпосереднього 

ознайомлення з діяльністю правоохоронних органів в Угорщині, 

Туреччині, ФРН, Норвегії та Польщі. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим в Україні дослідженням комплексу теоретичних і 

практичних проблем методики розслідування злочинів у сфері 

будівництва. У роботі обґрунтовано низку положень і висновків, нових у 

концептуальному плані й важливих для юридичної науки, а також 

діяльності правоохоронних органів. Зокрема: 

вперше: 

– на основі застосування міждисциплінарного підходу (аналізу 

теоретичних положень криміналістики, кримінального процесу, блоку 

економіко-правових дисциплін), а також узагальнення напрацювань 

зарубіжних вчених визначено криміналістичну категорію «злочини у сфері 

будівництва», що становлять однорідну групу суспільно небезпечних діянь 

проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян, проти безпеки виробництва; в основу їх 

систематизації покладено комплекс спільних ознак особи 

правопорушника, обстановки і предмету злочинів, слідоутворення та 

специфічних засобів збирання і використання доказів; 

– розкрито зміст та зв’язки елементів криміналістичної 

характеристики злочинів у сфері будівництва (способу підготовки, 

учинення та приховування злочинів; обстановки вчинення злочину; 

предмета злочинного посягання; відомостей про осіб, які вчинили злочини, 

злочинні групи та потерпілих; слідової картини), важливе місце в якій 

посідають взаємозв’язки слідової картини та способу вчинення злочинів, 

оскільки характер і локалізація слідів безпосередньо визначаються діями 

винуватих осіб, які в певній обстановці (з урахуванням специфіки 

функціонування будівельної організації, умов зберігання матеріальних 

цінностей, охорони об’єктів та контролю) обирають конкретний предмет 

(предмети) злочинного посягання (будівельні матеріали, обладнання та 
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кошти), залишаючи криміналістично значимі відображення в речах і 

документах, дослідження яких має найбільше значення для встановлення 

ознак події злочину та причетних до нього осіб; 

– доведено криміналістичне значення виокремлення у структурі 

обстановки вчинення злочинів у сфері будівництва специфіки 

функціонування будівельної організації (характеристика стадій і 

технологічних циклів, стану контролю за придбанням, зберіганням  і 

використанням майна, фінансової дисципліни, повноважень 

і відповідальності конкретних осіб, їх доступу до матеріалів, обладнання 

чи коштів), яка визначає зміст, характер, способи та порядок оформлення 

будівельних робіт, з урахуванням яких правопорушники обирають 

конкретний спосіб учинення злочину; 

– науково аргументовано доцільність запровадження у практику 

розслідування злочинів у сфері будівництва зарубіжного досвіду правової 

регламентації та організаційного забезпечення окремих процесуальних дій 

і допоміжних організаційних заходів, які стосуються: створення та 

функціонування міжнародних слідчих груп; порядку забезпечення 

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням 

інвесторам унаслідок шахрайств, пов’язаних із залученням коштів на 

будівництво; запобігання вчиненню крадіжок будівельних матеріалів 

(обладнання), а також виявлення викраденого майна; використання 

аналітичних інструментів для моніторингу відомостей у державних 

реєстрах та інформаційних системах; удосконалення прийомів 

документального аналізу фінансово-господарської діяльності будівельних 

організацій різних форм власності; проведення тактичних операцій з 

установлення ознак штучного завищення обсягів і вартості будівельних 

робіт; цільової фахової спеціалізації слідчих (детективів); 

– визначено структуру комплексної криміналістичної методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва, що включає загальні 

положення (основи) розслідування корисливих посягань на власність, 



32 

службових зловживань і порушень правил безпеки виробництва, та 

окремі (групові, видові і внутрівидові) методики розслідування 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (розкрадань), шахрайств, пов’язаних із 

залученням коштів інвесторів на будівництво, порушень правил безпеки 

при проведенні будівельних робіт, а також споріднених і супутніх 

злочинів, передбачених ст. 197
1
, 205, 206, 209, 361, 364, 364

1
, 366, 367 КК 

України; 

– обґрунтовано напрями подальшої диференціації криміналістичних 

методик розслідування злочинів у сфері будівництва з урахуванням 

критеріїв розподілу злочинів залежно від родового об’єкта, способів і 

технологій злочинної діяльності, етапів будівництва, характеристик 

суб’єкта злочину, способу приховування правопорушень; 

– запропоновано порядок (програму) збирання стороною 

обвинувачення доказів учинення розкрадань у сфері будівництва шляхом 

проведення комплексу пов’язаних єдиним тактичним задумом слідчих 

(розшукових), інших процесуальних дій та організаційних (контрольних) 

заходів, у тому числі вилучення (шляхом тимчасового доступу або 

обшуку) й огляду проектно-кошторисної та іншої документації; 

застосування методів контролю (інвентаризації, контрольних обмірів, 

економіко-криміналістичного та документального аналізу); проведення 

ревізії (аудиту, службових та інших перевірок) будівельної організації; 

допиту свідків, потерпілих і підозрюваних; призначення та проведення 

окремих видів експертиз; 

– з’ясовано специфіку призначення судово-економічних 

і будівельно-технічних експертиз, зокрема на основі результатів 

проведених документальної ревізії та інших перевірок, що дає змогу 

юридично грамотно сформулювати запитання експертові, визначитися 

з призначенням інших видів експертиз або надати рекомендації щодо 

висунення версій й проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на 
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виявлення, вилучення та дослідження предметів і документів з ознаками 

речових доказів; 

удосконалено: 

– доктринальні підходи щодо криміналістичної класифікації злочинів 

проти власності, службових зловживань та порушень правил безпеки під 

час будівництва, що є основою для подальшої диференціації та 

систематизації методик їх розслідування; 

– наукову систематизацію найбільш поширених способів учинення 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (розкрадань) у сфері будівництва, характерних для 

них ознак матеріального та інтелектуального підроблень документів 

будівельних та інших пов’язаних з ними організацій, а також категорій 

причетних до злочину службових і матеріально-відповідальних осіб;  

– типологію правопорушників, які причетні до вчинення злочинів у 

сфері будівництва, за певними критеріями, зокрема характером 

виконуваних ними професійних функцій на об’єкті будівництва, 

кримінально-правовими ознаками, кількісно-якісним складом;   

– наукові пропозиції стосовно диференціації завдань початкового 

етапу розслідування злочинів у сфері будівництва з урахуванням розподілу 

типових слідчих ситуацій на сприятливі, несприятливі та нейтральні 

відповідно до обсягу та змісту наявної у слідчого інформації про подію 

злочину та причетних до його вчинення осіб; 

– теоретичне обґрунтування необхідності удосконалення 

нормативної моделі збирання доказів розкрадань у сфері будівництва 

шляхом упровадження сучасних форм і методів роботи з документальними 

джерелами інформації та фактичними даними, до яких належать 

інвентаризація, контрольний обмір, економічний і документальний аналіз, 

ревізія (аудит), а також пов’язані з ними слідчі (розшукові) й інші 

процесуальні дії;  
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– наукові підходи до вирішення проблеми оптимізації діяльності 

органів досудового розслідування в разі виявлення як ознак заволодіння 

майном або коштами інвесторів службовими особами компаній-

забудовників (управителів), так і порушень правил безпеки під час 

будівництва, що спричинило (могло спричинити) загибель людей або інші 

тяжкі наслідки; 

дістало подальший розвиток: 

– періодизація розвитку криміналістичних знань щодо розслідування 

окремих видів (груп) економічних (господарських) злочинів, які 

вчиняються у сфері будівництва, на основі якої виявлено тенденції та 

обґрунтовано напрями диференціації й інтеграції окремих методик;  

– теоретичні положення щодо формування окремих (групових, 

видових і внутрішньовидових) методик розслідування привласнення, 

розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем (розкрадань); шахрайств, пов’язаних із залученням коштів 

інвесторів на будівництво; порушень правил безпеки під час будівництва з  

виокремленням актуальних для практики проблем, які потребують 

подальшого наукового опрацювання; 

– наукові підходи щодо вирішення проблеми подолання протидії 

розслідуванню з боку підозрюваного в ситуаціях, коли він не має наміру 

сприяти стороні обвинувачення в отриманні повної та достовірної 

інформації, не визнає своєї участі у вчиненні кримінального 

правопорушення, наполягає, що не усвідомлював протиправного характеру 

своїх дій, перекладає вину на співучасників, відмовляється від давання 

показань або дає очевидно неправдиві (суперечливі) показання; 

– криміналістичні положення, що визначають ситуаційний підхід до 

етапів розслідування злочинів у сфері будівництва залежно від 

сприятливих і несприятливих чинників об’єктивного та суб’єктивного 

характеру; 
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– характеристика способів учинення привласнення, розтрати майна 

(будівельних матеріалів, обладнання, коштів) або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем у сфері будівництва, серед яких 

виокремлено найбільш поширені технології протиправної діяльності; 

– наукові пропозиції з удосконалення нормативного регулювання 

тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську 

таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України) і таємницю нотаріальних дій 

(п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України); 

– доктринальне обґрунтування необхідності кримінально-

процесуального врегулювання підстав призначення, порядку і термінів 

проведення позапланових ревізій, у тому числі додаткової і повторної 

перевірки, з унесенням відповідних змін та доповнень до КПК України, 

Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні». 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані висновки, рекомендації і пропозиції є конкретним внеском 

як у криміналістичну науку, так і в практику досудового розслідування 

злочинів, оскільки сприяють оптимізації діяльності органів досудового 

слідства, становлять підґрунтя для формування оновлених засад 

правозастосовної й судової практики. Викладені в дисертації висновки і 

пропозиції впроваджено та можуть бути використані у: 

законотворчій діяльності – під час опрацювання проектів змін 

та доповнень до ряду положень кримінального процесуального 

законодавства, законів України (лист Комітету Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 5 

грудня 2018 р. № 04–18/12–2143); 

діяльності органів досудового розслідування – для розроблення та 

вдосконалення відомчих і міжвідомчих нормативно-правових актів, 

підготовки методичних рекомендацій з питань організації виявлення, 

документування та розслідування злочинів у сфері будівництва (акти 
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Головного слідчого управління Національної поліції України від 8 жовтня 

2018 р., Головного слідчого управління фінансових розслідувань 

Державної фіскальної служби України від 15 листопада 2018 р., 

Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 10 

вересня 2018 р., Департаменту оперативно-технічних заходів Національної 

поліції України від 13 листопада 2018 р.); 

освітньому процесі – під час підготовки освітніх програм, 

навчальних і практичних посібників, підручників, курсів лекцій, 

методичних рекомендацій, тестових завдань і дидактичних матеріалів з 

криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності та фінансових 

розслідувань, а також при проведенні різних видів занять за блоками 

відповідних дисциплін і спецкурсів в системі підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації слідчих і співробітників оперативних 

підрозділів Національної поліції України, прокурорів, а також фахівців 

органів державного архітектурно-будівельного нагляду та аудиторського 

контролю (акти Національної академії внутрішніх справ від 10 жовтня 

2018 р., Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

від 25 жовтня 2018 р., Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України від 16 жовтня 2018 р., Державної аудиторської служби України 

від 02 листопада 2018 р.; 

науково-дослідній діяльності – для підготовки монографій, методик 

правоохоронної діяльності, аналітичних оглядів, а також як методологічне 

підґрунтя для опрацювання проектів змін і доповнень до законодавства, 

відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів, удосконалення 

методик експертних досліджень (акти Державного науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України від 20 вересня 2018 р., 

Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України від 26 

вересня 2018 р., Національної академії внутрішніх справ від 19 жовтня 

2018 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації висновки 

й положення, що становлять її новизну, розроблені автором особисто. При 

обґрунтуванні окремих найважливіших положень дослідження 

використано фундаментальні і прикладні праці інших знаних учених з 

відповідним посиланням. Наукові результати, отримані в кандидатській 

дисертації, повторно на захист докторської дисертації не виносяться.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення 

дисертаційної роботи, висновки й рекомендації оприлюднені на 

міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних та 

науково-теоретичних конференціях, круглих столах і семінарі, а саме: 

«Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи 

їх вирішення» (м. Київ, 25 березня 2016 р.); «Теоретико-прикладні 

проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування 

кримінальної юстиції» (м. Хмельницький, 15 квітня 2016 р.); «Фіскальна 

політика в Україні в кримінально-правовому вимірі» (м. Вінниця, 

26 квітня 2016 р.); «Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах 

освіти і науки» (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.); «Актуальні проблеми 

кримінального права та процесу» (м. Кривий Ріг, 10 червня 2016 р.); 

«Держава і право незалежної України: здобутки та перспективи» (м. Одеса, 

24 червня 2016 р.); «Актуальні питання використання можливостей 

позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному 

судочинстві» (м. Київ, 30 червня 2016 р.); «Наукове забезпечення 

досудового розслідування: проблеми теорії та практики» 

(м. Київ, 8 липня 2016 р.); «Формування правових позицій щодо 

розслідування міжнародних злочинів» (м. Київ, 28 жовтня 2016 р.); 

«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» 

(м. Київ, 9 грудня 2016 р.); «Актуальні питання кримінального права, 

процесу і криміналістики, удосконалення судової і правоохоронної 

систем» (м. Сєверодонецьк, 19 травня 2017 р.); «Актуальні проблеми 

кримінального права та процесу» (м. Кривий Ріг, 16 червня 2017 р.); 
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«Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії» (м. Київ, 

23 червня 2017 р.); «Актуальні проблеми досудового розслідування» 

(м. Київ, 5 липня 2017 р.); «Право та проблеми сталого розвитку в умовах 

глобалізації світу» (м. Харків, 3–6 жовтня 2017 р.); «Сучасні тенденції 

розвитку криміналістики та кримінального процесу» (м. Харків, 

8 листопада 2017 р.); «Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: 

форми, методи та засоби протидії» (м. Київ, 9–10 листопада 2017 р.); 

«Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової 

експертизи» (м. Київ, 24 листопада 2017 р.); «Кримінологічна теорія 

і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення» (м. Київ, 

21 квітня 2018 р.); «Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії 

корупції» (Київ, 2 листопада 2018 р.); «Актуальні проблеми кримінального 

права» (Київ, 21 листопада 2018 р.).  

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 59 

наукових працях, серед яких одна одноособова монографія, 17 статей – у 

наукових фахових виданнях України, шість статей – у наукових 

періодичних виданнях інших держав, 21 стаття – у збірниках тез 

доповідей, оприлюднених на міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських 

науково-практичних і науково-теоретичних конференціях, круглих столах і 

семінарі, а також 14 праць, які додатково відображають наукові результати 

дослідження. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗСЛІДУВАННЯ  

ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 

 

 

1.1. Стан наукових досліджень проблем криміналістичної 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва 

 

Суспільна небезпека глобалізації тіньових процесів у господарській 

галузі, вплив криміналітету на поглиблення економічної кризи, поширення 

корупції, зокрема у вищих ешелонах влади, – проблеми загальновідомі. 

Останніми роками процеси тінізації охопили найбільш прибуткові сфери 

ринку і в сучасних соціально-політичних умовах розвитку країни стали 

найзагрозливішими чинниками, що зсередини підривають фінансову 

систему, детермінують інші суто криміногенні явища та вияви корупції, а 

також впливають на імідж України як надійного зовнішньоекономічного 

партнера. 

Характеристику тіньових процесів наведено в багатьох працях 

українських учених, оглядах зарубіжної літератури та численних 

публікаціях у періодичних виданнях [320; 339; 401; 410]. 

Сфера будівництва в результаті розвитку будівельної індустрії, 

збільшення кількості об’єктів промислової та соціальної інфраструктури, 

відтворення ринку житла протягом останнього десятиліття посідає 

важливе місце в структурі злочинів економічного спрямування. Активний 

обіг у будівельній галузі матеріальних цінностей, будівельної техніки, 

інструменту, комплектуючих, а також значних обсягів готівки є однією з 

головних причин, що зумовлює підвищену увагу до цієї сфери економічної 

діяльності як окремих зловмисників, корумпованих чиновників різного 

рівня, так й організованих злочинних угруповань. 
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Так, показники розкриття розкрадань будівельних матеріалів, 

інструменту, техніки, грошових коштів, виділених на будівництво, та 

інших пов’язаних з ними кримінальних правопорушень зазвичай мають 

негативну динаміку. Недостатня ефективність ужитих заходів у боротьбі зі 

злочинами у сфері будівництва, відсутність ефективних методик 

виявлення та розслідування вказаної категорії правопорушень, недостатня 

обізнаність слідчих в окремих технологічних процесах, фінансово-звітній 

документації, що супроводжує всі етапи будівництва, призвели до 

ускладнення криміногенної ситуації в досліджуваній сфері. Зазначене 

зумовлює необхідність подальшого цільового розроблення проблеми 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва. 

Результати вивчення наукових праць вітчизняних і зарубіжних 

учених свідчать про те, що за даною тематикою висвітлювали теоретичні 

та практичні проблеми лише щодо окремих видів злочинів, тобто в Україні 

ще не проводили комплексного дисертаційного дослідження з проблем 

розслідування злочинів у сфері будівництва. Тому наявні наукові 

напрацювання доцільно згрупувати за відповідними блоками, що 

міститимуть праці, у яких: 1) розглянуто проблеми методики 

розслідування окремих видів (груп) економічних (господарських) 

злочинів; 2) досліджено проблемні питання методики розслідування 

злочинів у будівельній галузі. 

1. Праці, що стосуються проблем методики розслідування окремих 

видів (груп) економічних (господарських) злочинів. 

Криміналістичні дослідження проблеми методики розслідування 

злочинів у сфері господарської діяльності умовно охоплюють два 

історичні періоди. Перший (радянський) – містить вивчення практики, 

характерної для системи господарювання та функціонування економічних і 

фінансових інститутів за часів командно-адміністративної планової 

системи господарювання. Другий (пострадянський) – стосується часового 
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проміжку починаючи з 1990-х років, коли в Україні розпочався процес 

формування правових та організаційних засад ринкової економіки. 

Проблеми методики розслідування злочинів досліджували вчені на 

різних етапах становлення й розвитку криміналістики.  

Починаючи ще з 1920-х років методику розглядали як складову 

кримінальної тактики [120; 435; 457]. У 1930-х роках органи радянської 

міліції розслідували низку кримінальних справ про розкрадання та 

зловживання у сфері будівництва [121]. Однією з перших на теренах 

колишнього СРСР збірок методичних рекомендацій з розслідування 

розкрадань у сфері будівництва можна вважати методичні вказівки з 

розслідування справ про розкрадання та розтрати матеріальних цінностей у 

будівельних організаціях, підготовлені за редакцією 

А. Я. Вишинського [278]. Значна частина зазначених рекомендацій 

містилась у підручнику за редакцією С. О. Голунського та 

Б. М. Шавера [113]. 

З-поміж праць повоєнного періоду змістовністю вирізнялося видання 

«Настільна книга слідчого» (1949), опубліковане за загальною редакцією 

Г. М. Сафонова. Тут методиці розслідування злочинів у сфері капітального 

будівництва окрему главу присвячено [286]. Пізніше в праці 

Ю. Б. Утевського «Розслідування злочинів у сфері капітального 

будівництва» (1954) було здійснено комплексний юридичний аналіз цієї 

категорії злочинів, виокремлено основні положення збирання специфічних 

доказів [413]. 

Стрімкий розвиток у 1960-х роках будівельної галузі зумовив появу 

нових способів учинення розкрадань та інших злочинів, що потребувало 

осучаснення підходів до організації і тактики їх розслідування. Саме в цей 

період захистили дисертаційні роботи Ф. Т. Селюков «Розслідування 

розкрадань грошових коштів у будівельних організаціях» (1964) [359], 

М. С. Чугунов «Розслідування та попередження розкрадань матеріалів у 

будівельних організаціях» (1966) [433], Л. О. Сергєєв «Розслідування та 
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попередження розкрадань, учинених під час проведення будівельних 

робіт» (1966) [360], Г. П. Свешніков «Розслідування справ про приписки у 

державній звітності та наданні інших навмисно перекручених звітних 

даних про виконання планів у промисловому та капітальному будівництві» 

(1969) [355]. 

Упродовж 1970–80-х років було розроблено методики виявлення та 

розслідування окремих груп злочинів за окремими напрямами (сферами) 

господарювання (Ю. П. Аленін, М. В. Володько, Г. Ю. Жирний, 

А. О. Крикунов, І. М. Макарь, О. Г. Птіцин, В. Д. Пчолкін, Б. Г. Розовський 

та ін.). Відтоді з’явились окремі методики розслідування розкрадань, 

учинених таємно (В. К. Чаюк, І. Ф. Ясенєв), шляхом обману (В. І. Гаєнко), 

привласнення, розтрати та зловживання службовим становищем 

(О. А. Зуєв, А. Л. Дудніков, С. В. Парфєнков) [427, с. 270]. Саме тоді було 

підготовлено низку робіт, у яких здійснено спробу систематизувати типові 

на той час способи підготовки, учинення та приховування злочинів у сфері 

господарювання, зокрема стосовно будівництва 
1
.  

Розроблення проблем криміналістичної методики на цьому етапі 

стосувалося передусім окремих питань розслідування злочинів відповідно 

до структури Особливої частини КК України. Із розвитком загальної теорії 

криміналістики розпочалося вивчення методологічних засад цієї 

діяльності, її загальних положень, що нині становлять базу кожної окремої 

методики. Учені намагалися виокремлювати самостійні наукові теорії в 

межах дослідження криміналістичної методики, серед іншого, теорію 

слідчих ситуацій (Л. Я. Драпкін); тактичних операцій (О. В. Дулов) та ін. 

Крім цього, у вищезазначених працях досліджено важливі для 

практики питання методики розслідування злочинів у сфері господарської 

                                                           
1
 Серед виявлених злочинів у цій сфері найбільш поширеними на той час були 

розкрадання, учинені шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовим 

становищем (близько 40 %). За поширеністю перше місце посідали розкрадання в 

державній торгівлі та громадському харчуванні (28–30 %), далі – розкрадання у 

сільському господарстві (20–26 %), промисловості (13–14 %), будівництві (4–6 %) і на 

транспорті (3–5 %). 
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діяльності, зокрема щодо розслідування розкрадань в особливо великих 

розмірах (В. М. Сущенко); використання тактичних операцій у 

розслідуванні (В. О. Князєв); розшуку викраденого майна (В. І. Ткаченко). 

Також узагальнено методологічні питання, зокрема щодо взаємозв’язку 

методики розслідування злочинів і слідчої тактики (А. Ф. Волобуєв); 

значення способу вчинення злочину для його розкриття (В. В. Чурпіта) 

тощо [427, с. 271]. 

Концептуальні засади криміналістичної методики ґрунтовно 

розкрито в працях відомих учених-криміналістів, зокрема В. П. Бахіна, 

Р. С. Бєлкіна, І. А. Возгріна, А. Ф. Волобуєва, О. Н. Колесніченка  

[14; 20, с. 298–305; 95; 98; 204]. Їхні дослідження заклали міцний 

фундамент для дослідження проблем методик розслідування окремих 

видів злочинів сучасними науковцями. 

Методика розслідування ґрунтується на закономірностях, що 

поєднують окремі види злочинів (в основі – об’єкт злочинного посягання) 

або групи злочинів, виокремлені за криміналістично значущими ознаками 

(елементами способу, обстановки вчинення злочину, характеристиками 

особи злочинця тощо).  

Погляди на криміналістичну характеристику економічних злочинів 

висвітлено в окремих працях, присвячених методиці розслідування 

розкрадань державної та колективної власності (Г. А. Матусовський, 

О. Г. Птіцин, В. К. Чаюк, І. Ф. Ясенєв та ін.) [272, с. 9–12; 333; 422; 458],
 

а також злочинів у різних сферах господарювання, зокрема тих, що 

пов’язані з розкраданнями грошових коштів, у тому числі у сфері 

будівництва (В. І. Білецький, Н. С. Євдокимова, Б. Г. Розовський та 

ін.) [18, с. 65–68; 139, с. 42–44; 343]. 

Варті уваги наукові напрацювання Д. І. Бєднякова, який у межах 

розроблення проблем використання непроцесуальної інформації в 

розслідуванні злочинів запропонував зведену пошукову таблицю даних 

криміналістичної характеристики розкрадань у будівництві, у якій, на наш 
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погляд, вдало порівняв способи розкрадань, ознаки економічного, 

технологічного та фінансового характеру, а також дані про осіб, причетних 

до злочину [17, с. 110–125]. 

Науковий інтерес до проблеми способу вчинення злочину як 

категорії криміналістичної характеристики істотно активізувався 

приблизно в 1970–80-х роках, коли відбулося інтенсивне розроблення 

криміналістичної характеристики окремих видів (груп) злочинів. Перші 

самостійні теоретичні дослідження способу вчинення злочинів здійснили 

А. І. Вінберг і Б. М. Шавер. Учені розглядали спосіб як складову предмета 

криміналістики, зазначали можливість використання знань про нього для 

виявлення слідів злочинів, установлення та викриття злочинців. Важливе 

інформаційне значення на той час мали типові способи вчинення окремих 

видів злочинів. Наприклад, загальною ознакою способу вчинення 

розкрадань називали «вилучення матеріальних цінностей»  

[435, с. 199–203]. 

Криміналісти вивчили різноманітні способи розкрадань у різних 

сферах господарювання (у спеціальній літературі описано понад двохсот), 

на підставі чого було запропоновано їх класифікацію й типологію, 

виявлено структуру, взаємозв’язки з іншими елементами криміналістичної 

характеристики [117; 124; 248; 276; 385, с. 42; 414]. Підсумовуючи описані 

в криміналістичній літературі способи розкрадань, Г. А. Матусовський у 

відомій монографії наводить таку їх систему: способи розкрадань, спільні 

для різних галузей народного господарства; способи розкрадань залежно 

від галузі народного господарства. Головними підставами 

криміналістичної класифікації способів учинення розкрадань автор називає 

такі: місце суб’єкта в системі економічних відносин; особливості сфери 

економічних відносин та фінансової діяльності; специфіку системи обліку 

та звітності; особливості предмета посягання; характеристику й місце 

потерпілого (фізичної або юридичної особи) у системі економічних 

відносин [273, с. 110–111]. 
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Водночас у монографії В. П. Корж «Теоретичні основи методики 

розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними 

угрупованнями у сфері економічної діяльності» (2002) деталізовано ознаки 

типових способів учинення злочинів у сфері будівництва. Авторка 

пропонує слідами злочинної діяльності у сфері економіки вважати 

документи в електронному вигляді. На думку дослідниці, типовими 

слідами злочинної діяльності є викривлення комп’ютерної інформації, що 

відображає виробничо-господарські операції суб’єкта підприємницької 

діяльності; неправильне ведення бухгалтерського обліку в електронному 

варіанті; суперечності в змісті бухгалтерського обліку в електронному 

варіанті та в традиційному, тобто в головній книзі; знищення 

комп’ютерного запису, що зберігається на магнітних носіях інформації; 

збійні ситуації, що спричинили знищення інформації нібито через помилки 

в роботі програмного забезпечення комп’ютера, тощо [212]. 

У контексті предмета дослідження не менш цікавими для вивчення є 

праці О. Г. Костроміної «Наукові засади розслідування економічних 

злочинів, учинених організованими групами» (2003) [216], П. П. Чеберяка 

«Збирання і оцінка доказів за кримінальними провадженнями про злочини 

у сфері економіки» (2013) [423], Н. Я. Дондика «Використання 

спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних 

злочинів» (2015) [131] та ін. 

2. Праці, у яких досліджено проблемні питання методики 

розслідування злочинів у будівельній галузі. Зазначені дослідження можна 

диференціювати відповідним чином. 

2.1. Присвячені питанням розкриття та розслідування злочинів проти 

власності у сфері будівництва. 

Однією з перших у цьому циклі слід вважати працю М. С. Чугунова 

«Розслідування та попередження розкрадань матеріалів у будівельних 

організаціях» (1966). Автор зазначає, що під час визначення методики 

розслідування розкрадань будівельних матеріалів особливу увагу слід 
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приділяти методам і прийомам виявлення злочинів, пов’язаних із 

використанням службового становища. Наголошено на важливості 

криміналістичного дослідження документів, що стосуються оформлення 

операції з переміщення будматеріалів від заводу-виробника до 

будівельного об’єкта. За результатами аналізу практики використання 

типових форм деяких облікових документів, з огляду на недосконалість 

бланків товарно-транспортних накладних і лімітно-забірних карт, 

обліковці вдаються до «самодіяльності» щодо модернізації вказаних 

документів, що спричиняє неналежність ведення обліку в будівельних 

організаціях. Саме тому дослідник пропонує під час розслідування 

злочинів цієї категорії детальніше вивчати облікові матеріальні документи, 

які використовують для приховування розкрадань.  

Вважалося, що під час розслідування крадіжок будівельних 

матеріалів, які вчиняють сторонні для організації особи та працівники 

будівельних організацій, не наділені правом розпоряджатися 

матеріальними цінностями, слід керуватися загальними положеннями 

методики розслідування крадіжок, що вчиняються в інших галузях 

господарської діяльності, оскільки крадіжки будівельних матеріалів за 

способами їх учинення є схожими на такі самі злочини, учиненими поза 

сферою будівництва. Акцентовано на тому, що переважну більшість 

розкрадань будівельних матеріалів вчиняють на ділянках виконробів та в 

будівельних (монтажних) управліннях. Детально розглянуто структуру 

побудови низових ланок будівельної і монтажної системи вказаних 

організацій, проаналізовано питання компетенції, прав і обов’язків 

окремих посадових осіб, які працюють у сфері будівництва. Організацію 

управління керівних ланок будівельно-монтажного виробництва викладено 

лише з метою орієнтування слідчих, прокурорів і суддів стосовно 

виявлення й усунення причин та умов, що сприяють вчиненню 

розкрадань [433]. 
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У монографії А. Ф. Волобуєва «Проблеми методики розслідування 

розкрадань майна у сфері підприємництва» (2000) розкрито 

криміналістичну характеристику злочинів, її зв’язок з кримінально-

правовою і кримінологічною характеристиками, запропоновано їх 

використання в окремій методиці розслідування. У роботі розглянуто 

проблемні питання побудови окремих криміналістичних методик, що не 

знайшли однозначного вирішення в теорії, у тому числі пов’язаних з 

підгалузями промислового та житлового будівництва. Значну увагу 

приділено способам розкрадань з використанням правового статусу 

суб’єкта підприємницької діяльності. Надано характеристику предмета 

розкрадання, умов учинення злочинів у сфері підприємництва та суб’єктів 

розкрадання майна, розкрито механізми легалізації та використання 

грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Встановлено 

особливості слідів (джерел доказів) розкрадання майна та злочинів, що 

пов’язані з ними. Визначено типові завдання, засоби їх вирішення на 

початковому етапі розслідування розкрадань майна та пов’язаних із ними 

злочинів у сфері підприємництва, розкрито слідчі ситуації і відповідні їм 

комплекси процесуальних та інших дій у методиці розслідування 

розкрадань майна у сфері підприємництва. Важливе значення мають 

питання щодо оцінки первинного матеріалу, порушення кримінальної 

справи, організації розслідування, а також особливості підготовки і 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій та значення використання 

спеціальних знань під час розслідування розкрадань майна і пов’язаних з 

ними злочинів у сфері підприємництва [101]. 

Загальні питання розслідування злочинів проти власності у сфері 

будівництва висвітлено також у працях Чан Нам Чионга «Розслідування 

розкрадань матеріалів на будівництві промислових об’єктів» (1988) [421], 

М. Ю. Флоровського «Розслідування розкрадань грошових коштів у 

будівельних організаціях» (1989) [419], О. І. Натури «Початковий етап 

розслідування розкрадань у будівництві, пов’язаних з приписками та 
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іншими викривленнями звітності про виконання планів» (1990) [287] та 

колективу авторів Львівського державного університету внутрішніх справ 

«Методика розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам 

внутрішніх справ» (2011) [277]. 

Найбільшу кількість робіт присвячено проблематиці розслідування 

шахрайств у сфері будівництва. З розвитком сучасних технологій і 

трансформацією законодавчих механізмів регулювання різних 

господарських, банківських та інших операцій значно активізувалися 

спроби вчинення шахрайських дій щодо коштів, майна тощо. Передусім, 

привертають увагу праці О. В. Курмана «Методика розслідування 

шахрайства з фінансовими ресурсами» (2002) [252], С. С. Чернявського та 

А. В. Микитчика «Розслідування шахрайств у сфері фінансування 

будівництва житла» (2009) [428], Х. М. Михайлової «Основи виявлення та 

розслідування шахрайства, учиненого групою осіб у сфері інвестування 

будівництва» (2009) [279], І. М. Попової «Розслідування шахрайств, 

пов’язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла» 

(2011) [317], Є. В. Бєлова «Шахрайство з нерухомістю у житловій сфері 

(способи вчинення і проблеми кваліфікації)» (2012) [25], Н. Ю. Макарової 

«Методика розслідування шахрайства, вчиненого у сфері малоповерхового 

будівництва» (2014) [267], Г. М. Чернишова «Фінансове шахрайство в 

інвестиційно-будівельній сфері: кримінологічне дослідження» (2016) [426]. 

Так, у посібнику «Розслідування шахрайств у сфері фінансування 

будівництва житла», підготовленому авторським колективом Київського 

національного університету внутрішніх справ (нині – Національна 

академія внутрішніх справ), проаналізовано загальні тенденції 

криміналізації ринку будівництва житла в Україні, розкрито 

характеристику правовідносин у сфері фінансування будівництва житла та 

їх вплив на криміногенну ситуацію, а також кримінально-правову й 

криміналістичну характеристики окремих видів шахрайств. Виокремлено 

особливості здійснення дослідчих перевірок, організації і тактики 
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проведення окремих слідчих дій та напрями запобігання цій категорії 

корисливих злочинів [428]. 

У зазначеній дисертації Х. М. Михайлової «Основи виявлення та 

розслідування шахрайства, учиненого групою осіб у сфері інвестування 

будівництва» комплексно висвітлено питання щодо подолання протидії 

розслідування шахрайства у сфері інвестування будівництва, типові 

способи та прийоми шахрайства у сфері інвестування будівництва, 

обставини, що підлягають встановленню за цією категорією кримінальних 

проваджень, джерела доказової інформації в провадженнях про 

шахрайство у сфері пайового будівництва, типові способи і прийоми 

протидії розслідуванню кримінальних проваджень вказаної категорії, а 

також ознаки і методи подолання протидії розслідуванню злочинів. 

Зазначено, що такі злочини вчиняють через активні дії злочинців, пов’язані 

з підготовкою до злочину, заволодінням грошовими коштами довірителів і 

приховування слідів [279]. 

У дисертації І. М. Попової «Розслідування шахрайств, пов’язаних із 

залученням коштів громадян на будівництво житла» розкрито зміст 

елементів криміналістичної характеристики шахрайств, пов’язаних із 

залученням коштів громадян на будівництво; сформульовано поняття 

«шахрайство, пов’язане із залученням коштів громадян на будівництво 

житла», визначено його взаємозв’язок з близькими за змістом категоріями 

«шахрайство», «фінансове шахрайство», «злочини у сфері фінансування 

будівництва житла», а також здійснено класифікацію шахрайств та інших 

споріднених злочинів за кримінально-правовими та криміналістичними 

ознаками; встановлено зміст елементів криміналістичної характеристики 

шахрайств, пов’язаних із залученням коштів громадян на будівництво 

житла, зокрема способу й обстановки вчинення злочинів, предмета 

злочинного посягання, особи злочинця та потерпілого, слідів та ознак 

злочинів, визначено взаємозв’язок окремих елементів та їх значення для 

розслідування; виокремлено й деталізовано перелік обставин, що 
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підлягають доказуванню в справах цієї категорії, з урахуванням даних про 

спосіб учинення злочину та інших елементів криміналістичної 

характеристики; охарактеризовано специфіку збирання доказів на різних 

етапах розслідування [317].
 
 

Працю Г. М. Чернишова «Фінансове шахрайство в інвестиційно-

будівельній сфері: кримінологічне дослідження» (2016) присвячено 

дослідженню фінансового шахрайства в інвестиційно-будівельній сфері та 

розробленню напрямів щодо його попередження. Обґрунтовано розгляд 

фінансового шахрайства через концепцію предметної діяльності та 

визначено базове поняття. Доведено теоретичну й практичну значущість 

виокремлення та роль структури окремої категорії економічних злочинів і 

статистичного обліку у сфері будівництва, що посягають на встановлений 

законом порядок ведення будівельної діяльності, ринкові механізми його 

функціонування, залучення та використання інвестицій у досліджуваній 

сфері. Встановлено, що фінансове шахрайство в інвестиційно-будівельній 

сфері виявляється в системі злочинів та інших протиправних діях, 

основними з яких є: шахрайство; привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; 

шахрайство з фінансовими ресурсами; зловживання владою або 

службовим становищем; зловживання повноваженнями службовою 

особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-

правової форми; супутніми злочинами, зокрема самовільним зайняттям 

земельної ділянки та самовільним будівництвом; ухиленням від сплати 

податків; легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом; 

підробленням документів, печаток, штампів і бланків, збутом чи 

використанням підроблених документів; службовим підробленням; 

корупційними правопорушеннями та ін. Запропоновано систему 

попередження фінансового шахрайства в інвестиційно-будівельній сфері 

на основі поєднання соціальних заходів стимулювання розвитку 
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будівельної галузі, спрямованих на її детінізацію, заходів кримінально-

правового впливу та віктимологічної профілактики [426]. 

У монографічній праці О. М. Розіна «Розслідування шахрайства у 

сфері житлового будівництва» розкрито криміналістичну характеристику 

та засади криміналістичного прогнозування шахрайства у сфері житлового 

будівництва, окреслено загальні особливості протидії розслідуванню 

досліджуваних діянь. Криміналістичну характеристику визначено як 

модель типових зв’язків, за яких закономірно формуються джерела 

доказової інформації, що дає змогу обирати оптимальний шлях і найбільш 

ефективні засоби розслідування. Учений виокремлює такі основні її 

елементи: способи підготовки (вчинення та приховування) зазначених 

злочинів; особу злочинця (соціально-демографічна характеристика, дані 

про посадовий і соціальний стан, морально-психологічні особливості); 

відомості про характерні сліди вихідної інформації про злочин. У 

дослідженні надано характеристику протидії розслідуванню шахрайства у 

сфері житлового будівництва як умисної, протиправної, активної або 

пасивної діяльності «зовнішніх» і «внутрішніх» суб’єктів протидії. 

Визначено тактику проведення окремих слідчих дій, що обумовлена 

специфікою елементів криміналістичної характеристики. Виявлено типові 

недоліки та запропоновано рекомендації щодо тактики проведення виїмки, 

обшуку, слідчого огляду документів, предметів, приміщень (будівельних 

майданчиків, об’єктів будівництва тощо), допиту потерпілих, свідків, 

підозрюваних, обвинувачених, експертів, спеціалістів. Розкрито 

необхідність використання спеціальних знань у процесі розслідування 

цього виду злочинів, проведення судових експертиз (судової фінансово-

економічної, судово-бухгалтерської, будівельно-технічної). Обґрунтовано 

необхідність більш широкого використання можливостей комплексних 

техніко-криміналістичної, фінансово-економічної та судово-бухгалтерської 

експертиз, що призначаються в комплексі із судовою комп’ютерно-

технічною експертизою [341]. 
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2.2. Праці, присвячені питанням розкриття та розслідування 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою у сфері будівництва. 

Уперше проблеми досудового розслідування злочинів, пов’язаних з 

порушенням норм та правил безпеки праці на виробництві, було 

проаналізовано в праці П. В. Кобзаренка (1973), де надано комплексну 

криміналістичну характеристику таких порушень, виокремлено форми 

взаємодії слідчого з працівниками органів дізнання, експертами та 

фахівцями різного профілю під час дослідження матеріальних об’єктів і 

фактичних даних, які мають доказове значення [199]. Крім того, 

розслідуванню порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою присвячено дослідження І. А. Кучеркова 

«Розслідування злочинних порушень правил безпеки під час проведення 

будівельних робіт» (2003) [254], В. М. Апоревич «Особливості 

початкового етапу розслідування злочинних порушень правил безпеки у 

будівництві» (2009) [7], М. О. Григор’євої «Методика розслідування 

порушення правил безпеки під час проведення будівельних робіт» (2011) 

[119]. 

2.3. Праці, присвячені питанням розкриття та розслідування інших 

злочинів у сфері будівництва. 

У цій рубриці варті уваги дослідження Р. В. Бобриньова 

«Розслідування податкових злочинів, учинених у сфері будівельної 

діяльності» (2005) [29], А. О. Шелохова «Основи організації і тактики 

розкриття злочинів у соціально-бюджетній сфері» (2007) [442], 

Н. М. Внукової «Основи фінансового моніторингу фінансових послуг» 

(2009) [303], В. В. Тацієнка «Основи виявлення та розслідування 

податкових злочинів, учинених у сфері будівельної діяльності» 

(2012) [394], С. В. Нагачевського «Оперативно-розшукове виявлення та 

документування злочинів, вчинених службовими особами у сфері 

державних закупівель» (2013) [284], С. В. Задерака «Особливості 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Внукова%20Н$
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розслідування корисливих злочинів у сфері будівництва, пов’язаних з 

фальсифікацією проектно-кошторисної та звітної документації» (2013) 

[147]. 

У зазначеній праці С. В. Задерака акцентовано увагу на розробленні 

індивідуальної криміналістичної методики розслідування корисливих 

злочинів у сфері будівництва, пов’язаних із фальсифікацією (матеріальним 

та інтелектуальним підробленням) різних категорій документів. Критерієм 

наукової новизни є уточнена структура криміналістичної характеристики 

цих діянь, а також вміст кожного її елемента. У праці розкрито способи 

вчинення корисливих злочинів у сфері будівництва, пов’язаних із 

фальсифікацією проектно-кошторисної і звітної документації, визначено 

особливості слідів, що залишаються в разі вчинення таких злочинів, 

віднесено їх до змісту елемента криміналістичної характеристики як слідів, 

що не обмежується документальними джерелами інформації. 

Констатовано, що недооцінка значущості матеріальних слідів злочину на 

практиці стримує використання тактичного потенціалу слідчих дій, 

спрямованих на матеріально фіксоване відображення доказової інформації, 

зокрема огляду місця події. Окреслено криміналістично значущі ознаки 

суб’єктів корисливих злочинів у сфері будівництва. Авторська наукова 

позиція стосується викладення переліку типових для початкового етапу 

розслідування вихідних слідчих ситуацій, а також тактико-

криміналістичних особливостей проведення окремих слідчих дій [147]. 

Не менш інформативними є наукові публікації в періодичних 

виданнях, у яких розкрито важливі положення щодо характеристики 

окремих злочинів досліджуваної категорії, а також рекомендації з протидії 

їм. Відповідно до тематики, їх можна згрупувати таким чином: 

1) стосовно актуальних питань злочинів, передбачених ст. 190 КК 

України, що вчиняються у сфері будівництва, – праці М. Р. Шагіахметової 

«Особливості розслідування великих шахрайств» (1999) [436, с. 28], 

О. В. Шарова «Розслідування шахрайства у сфері обігу житла» 
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(2005) [439], М. Г. Бушинської «Ознаки протидії розслідуванню 

шахрайства» (2005) [34, с. 37], В. В. Корольчука «Вчинення шахрайств у 

сфері житлового будівництва» (2006) [214], Х. М. Михайлової 

«Характеристика злочинних груп та потерпілих у справах про шахрайство, 

учинене групою осіб у сфері інвестування будівництва» (2009) [280], 

І. М. Горбаньова «Способи скоєння шахрайства в сфері обігу житла» 

(2010) [116], І. М. Попової «Зв’язок елементів криміналістичної 

характеристики шахрайства у сфері обігу житла» (2010) [318, с. 147–156], 

Г. М. Чернишова «Особливості детермінації шахрайства у сфері 

фінансування будівництва житла» (2014) [425, с. 209–212], 

Н. О. Опанасенко «Типові способи шахрайства, вчиненого організованою 

злочинною групою у сфері житлового будівництва» (2016) [299, с. 87] 

тощо; 

2) щодо актуальних питань злочинів у сфері господарської 

діяльності, пов’язаної з будівельною галуззю, – дослідження Є. Клепи 

«Слідчі версії та планування при розслідуванні злочинів у сфері 

господарської діяльності» (2005) [196], С. В. Князєва «Характеристика 

злочинів, що вчиняються на ринку нерухомості в процесі забудови житла» 

(2013) [198], С. І. Ніколаюка «Співвідношення елементів оперативно-

розшукової характеристики та злочинів у сфері господарської діяльності» 

(2013) [292], О. В. Софілканича «Актуальні проблеми судово-економічної 

експертизи у кримінальних провадженнях про економічні злочини» 

(2013) [376] та ін.; 

3) що стосуються злочинів у бюджетній галузі, які вчиняються у 

сфері будівництва, – праці Р. Л. Степанюка «Особливості організації 

розслідування злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного 

законодавства» (2001) [384] та С. Ю. Попова «Виявлення та розслідування 

злочинів, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів і їх легалізацією у 

сфері будівництва» (2010) [316]. 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3c.%3eA=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A5.%20%D0%9C.$%3C.%3E%29
http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3c.%3eA=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%AE.$%3C.%3E%29
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Отже, проблеми розслідування злочинів у сфері будівництва 

вітчизняні та зарубіжні вчені різних часів розглядали фрагментарно, за 

окремими видами злочинів. Комплексне дослідження, яке дало б змогу 

розв’язати низку невирішених наукових і практичних завдань, а також 

сформулювати криміналістичні рекомендації щодо розслідування злочинів 

у сфері будівництва, відсутнє. Саме тому на сьогодні в правозастосовній 

діяльності з цього напряму існує низка невирішених питань, що 

потребують глибокого й усебічного вивчення з метою розроблення 

ефективних і дієвих, з огляду на використання практиками, методичних 

рекомендацій для вдосконалення організації й тактики розслідування 

окремих категорій злочинів у сфері будівництва
1
. 

Отже, можна виокремити три важливі напрями, що потребують 

наукового розроблення задля оптимізації методики розслідування цих 

злочинів, а саме:  

1) методика розслідування привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері 

будівництва; 

2) методика розслідування шахрайств, пов’язаних із залученням 

коштів громадян (інвесторів) на будівництво житла; 

3) методика розслідування порушення правил безпеки під час 

будівництва. 

Причому найбільше праць серед злочинів проти власності 

присвячено проблемам розслідування привласнення та заволодіння 

майном шляхом зловживання службовим становищем, а також виявів 

шахрайства. Це закономірно, адже зазначені категорії кримінальних 

правопорушень є одними з найбільш прибуткових, а отже, і найбільш 

поширених у будівельній сфері. 
                                                           

1
 Опитані правоохоронці назвали такі причини слідчих помилок під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва: 1) недосконалість чинного законодавства 

(65,3 %); 2) відсутність узагальненої слідчої та судової практики (42,1 %); 3) особлива 

складність розслідування цих злочинів (19 %); 3) несприятливі умови службової 

діяльності (22,4 %) (додаток Д). 
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1.2. Криміналістична класифікація злочинів у сфері будівництва 

 

 

Розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з методики 

розслідування злочинів передбачає використання диференційованого 

підходу, зумовленого особливостями окремих їх видів (груп) [344, с. 9]. 

Аналізуючи наукові джерела та погляди науковців щодо поняття 

криміналістичної класифікації злочинів, можна дійти висновку, що вказана 

категорія є досить новою та дискусійною в криміналістиці. Так, 

криміналістичною класифікацією злочинів прийнято вважати їх 

систематизацію за криміналістично значущими підставами, що сприяє 

формуванню криміналістичних характеристик злочинів і розробленню 

окремих криміналістичних методик [232, с. 272]. 

Криміналістична класифікація злочинів ґрунтується на поєднанні 

кримінально-правових і криміналістичних критеріїв. Основу розподілу 

злочинів за класами, групами, підгрупами, видами й різновидами мають 

становити, передусім, кримінально-правові ознаки. 

Загалом прийнято виділяти два ключові види класифікації: 

– родову (за групами злочинів, об’єднаних однією главою 

КК України); 

– видову (слугує в криміналістиці головною ознакою під час 

розроблення окремих криміналістичних методик) [230, с. 365]. 

Однак можливі й інші види класифікації, зокрема за способом 

учинення злочину; ступенем приховання й маскування злочину; 

злочинним досвідом особи, яка вчинила злочин; місцем учинення злочину 

(злочини, місце вчинення яких локалізується в просторі; злочини, місце 

вчинення яких не має певного територіального характеру, а пов’язане з 

певною організаційною структурою, системою) [235, с. 240]. 

Розроблення окремих криміналістичних методик вимагає більш 

диференційованого підходу до злочинів. Це стосується врахування слідчої 
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ситуації, способів учинення злочину, його приховування і маскування, 

особи злочинця, місця вчинення злочину та інших чинників  

[232, с. 272–273]. 

Як і будь-які інші складні явища, злочини у сфері будівництва 

становлять самостійну класифікаційну підгрупу економічних злочинів. У 

криміналістиці вже тривалий час загальновживаною є класифікація, що 

спочатку була сформована в кримінологічній науці та враховує галузеву 

специфіку економічної діяльності. Цей підхід дає змогу виокремлювати 

такі різновиди економічної злочинності, як комерційна [256], податкова 

[373], кредитно-фінансова [5], митна [129], зовнішньоекономічна [27],
 
 

злочинність у соціально-бюджетній сфері [127] тощо. Кожна з цих груп 

означена сукупністю специфічних ознак і включає відповідні види 

злочинів. Інші класифікації ґрунтуються на внутрішньому розподілі сфер 

(галузей) економіки. 

Головною кримінально-правовою ознакою економічної злочинності 

є корислива мотивація, тобто сукупність кримінально караних діянь, що 

посягають на сферу економіки, зумовлених усвідомленим прагненням 

отримати безоплатну протиправну майнову користь [227, с. 341–342]. 

Оскільки злочини у сфері будівництва останніми роками суттєво 

активізувалися, а способи вчинення їх постійно набувають нових форм, 

питання дослідження криміналістичної класифікації вищезазначених 

правопорушень постає надзвичайно гостро, оскільки лише за наявності 

останньої можна розробити ефективний механізм протидії та запобігання 

суспільно небезпечним посяганням у сфері будівництва з урахуванням 

його етапів, технологічних особливостей, специфіки документального 

супроводження тощо. 

До вивчення проблематики стосовно криміналістичної класифікації 

злочинів, зокрема конкретних їх видів, у різний час зверталися О. Я. Баєв, 

В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, І. О. Возгрін, А. Ф. Волобуєв, Л. Я. Драпкін, 

В. А. Журавель, О. Н. Колесніченко, Г. А. Матусовський, 
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М. В. Салтевський, Р. Л. Степанюк, В. В. Тіщенко, В. Ю. Шепітько, 

Б. В. Щур, М. П. Яблоков та ін. Однак, попри це, низка дискусійних питань 

щодо загальних положень криміналістичної класифікації, зокрема злочинів 

у сфері будівництва, донині залишаються невизначеними.  

Окремі види злочинів можуть поєднуватися між собою, бути 

взаємопов’язаними, натомість процес їх розкриття та розслідування 

потребує комплексного підходу [344, с. 10]. Сфера будівництва не 

становить виняток, оскільки здебільшого вчиняють злочини проти 

власності, які поєднані з іншими суміжними (спорідненими) злочинами, 

зокрема у сфері господарської та службової діяльності. 

Будівництво – це галузь матеріального виробництва, у якій 

створюються основні фонди виробничого та невиробничого призначення: 

готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їхні 

комплекси [33]. У широкому значенні (як галузь) до будівництва також 

належать капітальний і поточний ремонт будівель і споруд, а також їх 

реконструкція, реставрація та реновація. Процес будівництва охоплює всі 

організаційні, вишукувальні, проектні, будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи, пов’язані зі створенням, зміною або 

знесенням об’єкта, а також взаємодію з компетентними органами з 

приводу проведення таких робіт. 

Результатом будівництва вважають зведену будівлю (споруду) з 

внутрішньою обробкою, інженерно-технологічними системами та повним 

комплектом передбаченої законом документації [33]. 

Аналіз чинного законодавства дає змогу стверджувати, що 

будівництво (у широкому значенні) – це сфера правовідносин, учасниками 

яких здебільшого є такі суб’єкти: інвестор (особа, яка вкладає власні або 

позикові кошти в будівництво); особи (компанії), які спеціалізуються на 

капітальних вкладеннях у будівництво з метою подальшого отримання 

прибутку; забудовник (особа, яка забезпечує будівництво на належній їй 

земельній ділянці); замовник (уповноважена інвесторами особа або власне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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інвестор, що здійснює реалізацію інвестиційних проектів); підрядник 

(особа, яка виконує роботи за договором підряду (безпосередні виконавці), 

або посередники, які укладають договори субпідряду з виконавцями-

субпідрядниками); громадські (професійні, наукові, творчі) організації 

дослідників, проектувальників, архітекторів і будівельників; держава в 

особі органів державної влади та місцевого самоврядування (визначає 

містобудівну й житлову політику, здійснює правове регулювання, а також 

державний будівельний нагляд). 

За галузевою класифікацією можна виокремити об’єкти 

промислового (заводи, фабрики), цивільного (житлові будинки, громадські 

будівлі, торгові комплекси, склади), сільськогосподарського, 

транспортного (дороги, лінійні об’єкти, мости, тунелі), військового 

будівництва, а також гідротехнічного (греблі, дамби, канали, 

берегоукріплювальні споруди і пристрої, водосховища) та 

гідромеліоративного (системи зрошення, осушення) призначення. 

У контексті формування криміналістичної методики розслідування 

має значення також розподіл етапів (фаз) будівництва:  

– доінвестиційна фаза, що охоплює: маркетингові дослідження; 

розроблення концепції інвестиційно-будівельного проекту; придбання 

прав на майданчик під розміщення об’єкта; обрання особи, яка здійснює 

реалізацію інвестиційно-будівельного проекту (замовника), та підрядних 

організацій; 

– вишукувальні (геодезичні, геологічні, гідрометеорологічні, 

екологічні, геотехнічні) та інші інженерні роботи, які виконують до 

початку проектних робіт з метою отримання об’єктивної та актуальної 

інформації про умови будівництва; 

– проектні роботи (архітектурне проектування може здійснюватися 

як відповідно до договору підряду на виконання проектних робіт, так і на 

підставі договору авторського замовлення), які включають стадії: ескізного 

проектування; розроблення проектної документації (на основі позитивного 
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висновку експертизи видається дозвіл на будівництво); підготовки робочої 

документації 
1
; 

– будівельно-монтажні роботи (роботи зі зведення нових об’єктів та з 

установки в них обладнання), а саме: земляні, кам’яні, бетонні, 

залізобетонні, покрівельні, малярні, штукатурні тощо;  

– пусконалагоджувальні роботи (комплекс заходів щодо введення в 

експлуатацію змонтованого обладнання), дозвільні, погоджувальні 

процедури. 

Таким чином, злочини у сфері будівництва здебільшого мають 

комплексний характер, а отже, існує об’єктивно зумовлена необхідність 

розроблення саме комплексної методики їх розслідування на основі 

криміналістичної класифікації.  

Наукова класифікація передбачає розподіл предметів, явищ або 

понять на класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями, тобто 

їх групування [41]. Класифікацію можна розглядати одночасно як процес і 

результат застосування типологічного методу, що дає змогу розділити 

множинність об’єктів на підмножини (підкласи) за визначеними 

ознаками [407, с. 41]. Водночас класифікації притаманна властивість 

описового інструмента для вивчення взаємного розташування класів з 

визначеними для них розпізнавальними властивостями [42, с. 66–67]. 

Криміналістична класифікація злочинів спрямована, передусім, на 

вдосконалення та розвиток окремих методик розслідування, що сприяє 

деталізації, з’ясуванню особливостей їх криміналістичної 

                                                           
1
 Відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво 

об’єктів (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122), 

проектну документацію на будівництво об’єктів розробляють з урахуванням вимог 

містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог 

законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, 

державних стандартів і правил. Проектну документацію, у складі якої, відповідно до 

завдання на проектування, можуть бути передбачені черги та пускові комплекси, 

розробляють на об’єкт будівництва загалом. Склад і зміст проектної документації 

об’єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються згідно з будівельними 

нормами і мають бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-12/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-12/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-12/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-12/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-12/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-12/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-12/paran11#n11
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характеристики [386, с. 85–89]. Це також необхідна умова ефективного 

пізнання конкретного об’єкта, основа для розроблення відповідних 

рекомендацій (їх системи) [142]. Тобто криміналістичні класифікації 

злочинів дають змогу оптимізувати процес криміналістичної діяльності, 

оскільки сприяють розробленню гнучких і ситуативно адаптованих 

криміналістичних методик [259, с. 248].  

Ми поділяємо думку вчених стосовно того, що криміналістична 

класифікація злочинів уможливлює ретельний аналіз певних категорій 

злочинів, синтез їх криміналістично значущих властивостей та 

обґрунтування відповідних криміналістичних характеристик таких 

категорій злочинів [344, с. 15–16; 406, с. 44]. Адже такий їх розподіл дає 

змогу досліднику, передусім, абстрагуватись від широкого кола злочинних 

посягань до конкретно окреслених злочинів, у контексті нашого 

дослідження – сфері будівництва. 

Найважливішим і найбільш проблемним питанням щодо побудови 

криміналістичної класифікації окремої категорії злочинів є визначення 

критеріїв класифікації, оскільки критерій є показником теоретичного та 

практичного значення класифікації загалом, тих цілей і завдань, що 

постають перед нею [221, с. 27]. Зокрема, у криміналістиці відомі три 

основні підходи до вирішення вказаного питання: перший полягає в 

криміналістичній класифікації злочинів за їх кримінально-правовими 

ознаками; другий – за криміналістичними; а третій – на основі поєднання 

перших двох [334, с. 304–309]. 

Найбільш поширеною є класифікація злочинів, що ґрунтується саме 

на поєднанні кримінально-правових і криміналістичних критеріїв. Основу 

такої класифікації, зокрема за класами, групами, підгрупами, видами й 

різновидами, мають становити кримінально-правові ознаки. Загалом у 

криміналістиці розглядають два основні види класифікації: родову (за 

групами злочинів, об’єднаних однією главою КК України) та видову, яку 
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використовують у криміналістиці як основну ознаку під час розроблення 

окремих криміналістичних методик [158, с. 33–34]. 

Учені-криміналісти P. С. Бєлкін і А. І. Вінберг виокремлюють такі 

різновиди криміналістичних класифікацій: класифікація осіб; класифікація 

предметів; класифікація властивостей та ознак; класифікація дій і процесів; 

логіко-криміналістичні класифікації [19, с. 52–65].  

Різновидом класифікації дій і процесів є класифікація злочинів. 

Криміналістична класифікація злочинів є органічною складовою структури 

криміналістичної методики, адже без логічно обґрунтованої класифікації 

злочинів вибудувати систему окремих криміналістичних методик 

неможливо [453]. 

Крім вищезазначених, існують також й інші класифікації. Так, 

В. М. Малюга пропонує криміналістичну класифікацію злочинів 

здійснювати за: способом учинення злочину; ступенем приховання, 

маскування злочину; злочинним досвідом особи, яка вчинила злочин; 

місцем їх учинення (злочини, місце вчинення яких локалізується в 

просторі; злочини, місце вчинення яких не має певного територіального 

характеру, а пов’язане з певною організаційною структурою, 

системою) [269, с. 21]. 

Оскільки особливістю злочинів у сфері будівництва є їх 

масштабність і багатогранність, то такі злочини можна згрупувати за 

різними критеріями. Саме криміналістична класифікація цієї категорії 

кримінальних правопорушень є надзвичайно важливим засобом їх 

систематизації, оскільки має не лише гносеологічне, а й нагальне 

практичне значення [158, с. 34]. 

Залежно від родового об’єкта, можна виділити декілька груп 

злочинів у сфері будівництва. 

1. Злочини проти власності. У сфері будівництва найчастіше 

вчиняють злочини, передбачені ст. 185, 190, 191, 192, 197-1 КК України. 

Причому переважну більшість усіх кримінальних правопорушень 
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становлять саме крадіжки майна, шахрайства, привласнення та заволодіння 

майном шляхом зловживання службовим становищем (92,0 %). 

Ураховуючи сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак складів 

злочинів, можна виокремити загальні групи (види) злочинів проти 

власності, незалежно від її правових форм. Те, які конкретні склади 

належать до тієї чи іншої групи, залежить від наявності цих складів у КК 

України, де передбачено відповідальність за злочини проти власності. 

Найчастіше в судовій практиці стосовно злочинів, учинених у сфері 

будівництва, розглядають факти крадіжок будівельних матеріалів з 

об’єктів будівництва, інструментів і комплектуючих до будівельної 

техніки, електроінструменту, металоконструкцій тощо
1
. Наприклад, 

ОСОБА_2, переконавшись у тому, що за його діями ніхто не спостерігає, 

таємно викрав із даху житлового будинку, де здійснюються будівельні 

роботи, мідний кабель «ПВЗ нгд-70» довжиною 27 м, закупівельною 

вартістю 1,5 тис. грн, що належить науково-виробничому підприємству у 

формі ТОВ «А» [63]. 

2. Злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг (ст. 364, 364-1, 366, 367, 368, 369-2 КК 

України). Такі протиправні діяння зазвичай супроводжують різноманітні 

незаконні заволодіння коштами та майном у сфері будівництва.  

Наприклад, ОСОБА_2 як службова особа, діючи умисно, достовірно 

знаючи, що роботи, передбачені договором, предметом якого є 

капітальний ремонт (заміна віконних і дверних блоків) у будівлі, де 

розташовано районний будинок народної творчості та дозвілля, не 

виконано, вікна й двері підприємцем ОСОБА_3 не виготовлено та не 

встановлено, з метою розтрати бюджетних коштів та їх оплати підприємцю 

ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом 

                                                           
1
 Таємне заволодіння майном (крадіжки) у сфері будівництва здебільшого 

вчиняють з охоронюваних приміщень будівельних майданчиків із застосуванням як 

спеціальних технічних засобів, так і знарядь, призначених для господарсько-побутових 

потреб (додаток Е). 
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службового підроблення офіційних документів, внесла та надала завідомо 

неправдиві відомості, зокрема підписала, засвідчила гербовою печаткою 

відділу культури, національностей і релігій К. РДА та видала акт 

приймання виконаних підрядних робіт форми «КБ-2в», а також довідку 

про вартість виконаних будівельних робіт типової форми КБ-3 щодо 

виконання та вартості робіт із заміни віконних і дверних блоків у 

вказаному закладі культури, загальною вартістю 131 тис. грн [77]. 

3. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян (передбачені ст. 356, 358 

КК України). 

Так, наприклад, ОСОБА_2 умисно незаконно внесла завідомо 

неправдиві відомості до офіційного документа, зокрема акт про закінчення 

та введення в експлуатацію індивідуального домоволодіння на ім’я 

забудовника ОСОБА_5, шляхом дописування в графі 5 зазначеного 

документа («Благоустрій садиби передбачає») слова «брама» з метою 

подальшого використання підробленого акта як доказу під час розгляду 

цивільної справи в суді [60]. 

4. Злочини проти безпеки виробництва. У контексті протиправних 

дій у сфері будівництва варто звернути увагу на ст. 272, 275 КК України 

(порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою та порушення правил, що стосуються безпечного 

використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель 

і споруд), оскільки будівництво є об’єктом підвищеної небезпеки, адже 

роботи проводять: на висоті; з використанням обладнання, яке становить 

підвищену небезпеку; у ровах і траншеях, що зумовлює необхідність 

дотримання додаткових правил охорони праці та безпеки. Унаслідок цього 

на будівництві часто трапляються нещасні випадки, спричинені 

порушеннями вимог законодавчих норм та інших нормативно-правових 

актів про охорону праці, а також порушеннями правил безпеки, що 

заподіяло шкоду здоров’ю, призвело до загибелі людей чи інших тяжких 
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наслідків
1
. Наприклад, ОСОБА_13, перебуваючи на посаді виконавця робіт 

ТОВ «В», будучи відповідальним за техніку безпеки й охорону праці під 

час проведення будівельно-електромонтажних робіт у ТРЦ «Л», порушив 

правила безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою на 

підприємстві, а саме: не проконтролювала дотримання працівником 

ОСОБА_15 правил і норм охорони праці, трудової дисципліни та правил 

внутрішнього розпорядку під час прокладання електронного кабелю на 

риштуванні висотою 6 м, допустивши його до виконання вказаних робіт із 

підвищеною небезпекою без відповідного наряду-допуску, у стані 

алкогольного сп’яніння та без засобів безпеки – пояса й каски, унаслідок 

чого сталося падіння ОСОБА_15, що призвело до його загибелі [57]. 

5. Злочини у сфері господарської діяльності, зокрема ст. 212 КК 

України. Так, наприклад, ОСОБА 2, знаючи, що ПП «БК “П”» у 

зазначеному податковому періоді не мало будь-яких фінансово-

господарських взаємовідносин з ТОВ «Будівельна фірма “У”», не 

отримувало жодних послуг із проведення будівельно-монтажних робіт від 

останнього, а всі роботи виконували винятково працівники ПП «БК “П”», 

умисно, діючи з корисних мотивів, з метою незаконного отримання права 

на податковий кредит для ухилення від сплати податку на додану вартість, 

включив до складу податкового кредиту за податком на додану вартість 

підприємства податкові накладні ТОВ «Будівельна фірма “У”» [74]. 

Серед зазначених груп злочинів набули розповсюдження злочини 

проти власності, поєднані з протиправним діяннями у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. Незаконне одержання чи заволодіння коштами зазвичай 

відбувається з використанням службового підроблення, службової 

недбалості, зловживання владою або службовим становищем, прийняття 

                                                           
1
 За повідомленням служби статистики Держпраці, у лютому 2017 року було 

зафіксовано 19 смертельних випадків на виробництві, з них два – на будівництві. 

Падіння та обрушення предметів, ґрунту є основними видами подій, що призвели до 

смертельного травмування [313]). 
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пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою. Суб’єктами таких діянь є службові особи юридичних осіб 

публічного й приватного права. Майже в усіх випадках схеми з 

підробленням документів і подальшим розкраданням коштів тощо 

здійснюються саме за їх сприяння шляхом зловживання службовим 

становищем. Ці посадовці заради отримання неправомірної вигоди 

вдаються до фальсифікації документів, наприклад для отримання в 

подальшому зацікавленими особами ліцензій на будівництво; приймають 

незаконні рішення, за якими під будівництво житла виділяються землі, 

нерідко заповідного фонду, історико-культурного та рекреаційного 

призначення тощо. Прямими доказами наявності умислу на розкрадання, 

до якого вдаються службові особи у сфері будівництва, можуть бути: 

документи, виконані або підписані службовими особами, зміст яких 

розкриває їхні справжні наміри (документація щодо профілю діяльності 

компанії, яка містить ознаки підроблень, документообіг із партнерами, 

письмові вказівки підлеглим, власні записи тощо); свідчення очевидців 

(колег, знайомих, родичів) щодо намірів фігурантів і характеру діяльності, 

яку вони здійснюють; документи, складені за результатами проведення 

оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів; результати 

інвентаризацій, ревізій, інших спеціальних перевірок, що свідчать про 

фінансове становище суб’єктів, котрі беруть участь у відносинах у сфері 

будівництва на момент узяття на себе певних зобов’язань [158, с. 32–43]. 

Вивчення слідчої та судової практики дало можливість виокремити 

найбільш складні технології злочинних діянь у сфері будівництва, які, з 

огляду на їх специфіку, є проблемними для пізнання працівниками 

правоохоронних органів. Унаслідок цього виникає потреба в розробленні 

окремих методик розслідування таких категорій правопорушень: 

1. Розкрадання, що вчиняють службові особи: 

1.1. Привласнення чужого майна, що було ввірене особі чи 

перебувало в її віданні. Наприклад, ОСОБА_5, умисно, зловживаючи своїм 
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службовим становищем щодо ввіреного йому майна, з метою 

привласнення бюджетних коштів, не використав за цільовим призначенням 

отримані від ГУКБ Ч. ОДА суми авансів на придбання і постачання 

необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, підробив 

акти приймання виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) і не надав 

довідки про вартість виконаних робіт (типова форма № КБ-3), а 

невикористані суми авансів після закінчення місячного терміну надалі не 

повернув замовнику [59]. 

1.2. Розтрата такого майна службовою особою (ч. 1 ст. 191 КК 

України). Наприклад, генеральний директор ТОВ «Смерека сервіс» 

ОСОБА_1 уклав з головою сільської ради ОСОБА_2 договір з проведення 

ремонту дороги в присілку села сільської ради. Відповідно до умов 

укладеного договору, сільською радою через Управління державної 

казначейської служби на розрахунковий рахунок ТОВ «С.» проведено 

авансові платежі в розмірі 30 % від суми договору (117,1 тис. грн) на 

придбання матеріалів для ремонту вищевказаної дороги. Генеральний 

директор ТОВ «С.» ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, які 

полягли в протиправному збагаченні, розтратив перераховані на придбання 

матеріалів для ремонту дороги кошти, витративши їх на особисті потреби, 

не пов’язані з виконанням взятих на ТОВ «С.» зобов’язань з проведення 

робіт, унаслідок чого бюджету сільської ради заподіяно майнової шкоди на 

зазначену суму [79]. 

1.3. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом 

зловживання службовою особою службовим становищем. Наприклад, 

ОСОБА_7, обіймаючи посаду заступника директора КВТП «Д.», на 

виконання своїх службових обов’язків, відповідно до посадової інструкції, 

для забезпечення умов укладених договорів (відповідно до висновку 

судової будівельно-технічної експертизи) вніс завідомо неправдиві 

відомості до офіційних документів: акта № 1 приймання виконаних 

будівельних робіт щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі, 
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у частині обсягів виконаних робіт, унаслідок чого на підставі платіжних 

доручень на банківський рахунок КВТП «Д.» було перераховано кошти на 

загальну суму 191,5 тис. грн, та в подальшому заступник директора 

зазначеного підприємства ОСОБА_7 незаконно заволодів цими коштами за 

роботи, які фактично не виконувались [56]. 

Такі дії вчиняють на різних стадіях проведення будівельних, 

ремонтних робіт, робіт із реконструкції приміщень, підготовки 

будівельного майданчика тощо. Ситуації обумовлені різноманітністю 

будівельних процесів, обсягами необхідних для виконання робіт, 

специфікою об’єктів будівництва чи ремонту/реконструкції. 

2. Шахрайство у сфері фінансування будівництва. Виокремлено такі 

основні способи шахрайства: шахрайство, пов’язане з використанням 

підроблених документів; шахрайство шляхом зловживання довірою; 

шахрайство шляхом укладення завідомо нездійсненого договору. 

Наприклад, громадяни В. та Ш. після перереєстрації на своє ім’я низки 

фірм, а саме: ЗАТ «Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.», ТОВ 

«Науково-дослідний центр “Прогрес”», ТОВ «Марс-1», ТОВ «АБФ», ТОВ 

«Будівельно-фінансова група “Еліта-центр”», ТОВ «Компанія “Еліта-

будінвест”», ТОВ «БМУ “Хімбуд”», та призначення себе їх керівниками 

організували збирання грошових коштів від громадян під приводом 

інвестування будівництва житлових будинків. Отримані від громадян 

грошові кошти для будівництва не використовувались, а привласнювались 

В., Ш. Досудовим слідством встановлено, що таким чином було ошукано 

понад 312 громадян на суму понад 58,4 млн грн [111, с. 15]. 

3. Злочини, пов’язані з порушеннями правил безпеки під час 

виконання будівельних робіт, які вчиняються шляхом як умисного 

недотримання законодавства про охорону праці та правил, що стосуються 

безпечного виконання певних робіт (допуск до виконання робіт не 

підготовлених відповідним чином осіб; використання несправної техніки; 

надання вказівок про виконання робіт з порушенням правил безпеки 
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тощо), так і бездіяльності, що полягає в ухиленні від дій, які відповідальна 

особа повинна була і мала можливість вчинити згідно із нормативами 

(відсутність інструктажу; ігнорування вимог про перевірку технічного 

стану обладнання тощо). Наприклад, ОСОБА_13, перебуваючи на посаді 

виконавця робіт ТОВ «В.», будучи відповідальним за техніку безпеки та 

охорону праці під час проведення будівельно-електромонтажних робіт у 

торговельно-розважальному центрі в м. Києві, порушив правила безпеки 

під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, 

зокрема не проконтролював дотримання працівником ОСОБА_15 правил і 

норм охорони праці, трудової дисципліни та правил внутрішнього 

розпорядку під час прокладання електронного кабелю на риштуванні 

висотою 6 м, допустивши його до виконання вказаних робіт з підвищеною 

небезпекою без відповідного наряду-допуску, у стані алкогольного 

сп’яніння, без засобів безпеки – пояса й каски, унаслідок чого сталося 

падіння ОСОБА_15, що призвело до його загибелі [57]. 

Не менш важливе значення для виявлення та подальшого 

розслідування злочинів у сфері будівництва має їх класифікація за етапами 

будівництва: 

– злочини, що передують початку проведення будівельних робіт 

(самовільне захоплення земельної ділянки з метою подальшого 

будівництва, надання неправомірної вигоди для одержання дозвільних 

документів на будівництво); 

– злочини, учинені під час будівництва (здебільшого це незаконне 

заволодіння коштами, виділеними на будівництво або будівельними 

матеріалами);  

– кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності на етапі 

завершення будівництва, зокрема ті, що пов’язані з одержанням 

документів щодо введення об’єкта в експлуатацію [158]. 

Також доцільно здійснити класифікацію за видом суб’єкта злочину у 

сфері будівництва.  
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1. Злочини, учинені загальним суб’єктом. Наприклад, ОСОБА_2, 

перебуваючи на території, де відбуваються будівельні роботи, побачив у 

приміщенні для переодягання бригади електроперфоратор «Бош ОВН 5-

40», що належав ОСОБА_1. Простеживши, де зберігається ключ від замка 

вказаного приміщення, у ОСОБА_2 виник злочинний умисел, спрямований 

на таємне викрадення чужого майна. Після цього ОСОБА_2, реалізовуючи 

свій злочинний умисел, переконавшись у тому, що за його злочинними 

діями не спостерігає ніхто зі сторонніх осіб, узяв захований ключ і 

відчинив навісний замок металевої решітки, після чого потрапив до 

вказаного приміщення та вчинив крадіжку електроперфоратора [52]. 

2. Злочини, учинені спеціальним суб’єктом, зокрема службовою 

особою. Наприклад, ОСОБА_2 як службова особа, реалізуючи свій 

злочинний намір, зловживаючи службовими обов’язками, пов’язаними з 

організацією виконання обов’язків підприємства та складанням фінансово-

господарських документів, з метою заволодіння бюджетними коштами, 

склав акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, до яких умисно 

застосував неправильні розрахунки, що призвело до збільшення вартості 

робіт, а саме в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт не 

неправильно застосував норми витрат будівельних матеріалів, порушуючи 

норми ДБН Д 1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва», а 

саме п. 1.1.4 ДБН Д 2.2-8-99, під час виконання будівельних робіт з 

мурування зовнішніх простих стін з цегли, у зв’язку з чим було завищено 

вартість будівельних робіт на суму 335,7 тис. грн та в акті № 2 приймання 

виконаних будівельних робіт, а саме п. 1.1.4 ДБН Д 2.2-8-99, під час 

виконання будівельних робіт з мурування зовнішніх простих стін з цегли, 

у зв’язку з чим завищено вартість будівельних робіт на суму 111,6 тис. грн. 

Таким чином, різниця між актами будівельних робіт з використанням 

матеріалів об’єкта і фактично виконаними роботами генпідрядником КП 

«Р.», яка виникла за невідповідності розрахунку обсягів цегли під час 
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мурування стін, становила (з урахуванням ПДВ) 115,3 тис. грн, якими 

заволодів ОСОБА_2 [50]. 

Злочини у сфері будівництва, учинені іншими спеціальними 

суб’єктами (особами, яким ввірено будівельні матеріали). Наприклад, 

ОСОБА_1, перебуваючи на території будівельного майданчика, керуючи 

вантажним автомобілем марки «Ford Cargo», привласнив чуже майно, що 

належить ТОВ «О», яке перебувало в його віданні, а саме бетонну суміш 

вартістю 11,9 тис. грн, не розвантаживши його у встановленому місці на 

об’єкті будівництва [62]. 

Криміналістична класифікація злочинів у сфері будівництва має 

важливе значення для їх розслідування, оскільки дає повне уявлення про 

всі можливі порушення та зловживання під час будівництва, визначає 

напрями формування окремих методик розслідування цих злочинів. 

Найбільш складні для розслідування злочини у сфері будівництва 

мають такі особливості:  

1) вчиняються здебільшого службовими особами або спільно з 

ними;  

2) пов’язані з підробленням документів; 

3) означені заподіянням матеріальної шкоди у великих або особливо 

великих розмірах, а також спричиненням тяжких та особливо тяжких 

наслідків для життя і здоров’я людей. 

 

 

1.3. Зарубіжний досвід досудового розслідування злочинів у сфері 

будівництва 

 

Практика розвинутих країн свідчить, що ефективне виконання 

державою своїх функцій дає потужний стимул розвиткові будівництва  

[202, с. 115–119]. Політика держави відіграє вирішальну роль у цьому 

процесі. На сьогодні найбільш вразливими щодо вчинення злочинів в 



72 

Україні є сфери державного та недержавного будівництва, на які 

виділяють найбільші обсяги коштів, що приваблює злочинців [158, с. 32–

43]. Крім того, злочини в цій сфері спричиняють істотні збитки 

національним економікам. Згідно зі звітами міжнародних правоохоронних 

організацій, останніми роками способи вчинення вказаних злочинів значно 

ускладнилися [471; 497]. 

Особи, які вчиняють такі кримінальні правопорушення, постійно 

знаходять нові способи приховування матеріальних слідів. Це зумовлює 

необхідність пошуку нових засобів виявлення злочинів окресленої 

категорії та застосування нових методик досудового розслідування, 

окремих тактичних прийомів під час проведення слідчих (розшукових) дій.  

З огляду на те, що концепція досудового розслідування злочинів 

зазначеної категорії в кожній державі має свою специфіку, обумовлену 

способами їх вчинення, суспільною небезпечністю, наслідками, які вони 

завдають суспільним інтересам, та рівнем злочинності, вивчення 

зарубіжного досвіду дасть змогу на основі теоретичного осмислення 

знайти й обґрунтувати ті особливі риси, які може бути впроваджено в 

діяльність слідчих підрозділів в Україні та забезпечить підвищення 

ефективності досудового розслідування. 

Системний аналіз теоретичних напрацювань свідчить про те, що 

важливість вивчення досвіду зарубіжних країн обумовлена не лише 

подібністю соціально-економічної, географічної, релігійної, демографічної 

та культурологічної обстановки, а й детермінованістю однаковими 

соціально-економічними чинниками й схожими недоліками в організації 

досудового розслідування та запобігання злочинності [9, с. 16].  

Ефективна протидія та запобігання вчиненню злочинів неможливі 

без скоординованої дії міжнародної спільноти, подолання міждержавних 

законодавчих колізій тощо [449, с. 548–553]. На сьогодні в європейських 

країнах відбувається зближення (уніфікація) матеріального та 

процесуального законодавства, що дає змогу більш ефективно 



73 

використовувати доказову базу, попри окремі розбіжності процесуальної 

форми [449, с. 548–553]. 

Унаслідок цього постає потреба в наближенні законодавства 

України, яке регламентує процесуальний порядок досудового 

розслідування, до законодавства окремих країн для спрощення процесу 

доказування, передусім якщо воно пов’язане з наданням міжнародної 

правової допомоги, що поширено під час розслідування злочинів у сфері 

будівництва. Це зумовлено тим, що грошові кошти, отримані від 

будівництва, майно, на яке може бути накладено арешт, перебувають у 

юрисдикції іншої держави.  

На важливості вивчення закордонних моделей організації досудового 

розслідування наголошують і вчені-процесуалісти, зокрема О. Ю. Татаров, 

С. С. Чернявський та М. С. Цуцкірідзе в спільній публікації  

[391, с. 185–191]. Зазначене вище підтверджує необхідність вивчення 

зарубіжного досвіду розслідування злочинів у сфері будівництва та 

доводить актуальність цього питання.  

Злочини у сфері будівництва охоплюють значний масив кримінально 

караних діянь як за законодавством України, так і багатьох інших країн. 

Найпоширенішими є злочини проти власності, шахрайство у сфері 

інвестування будівництва житла та корупційні злочини, які вчиняються під 

час проведення тендерів на проведення будівельних робіт. Засади 

розслідування злочинів у сфері будівництва в країнах Європи та США 

здебільшого подібні до таких, які застосовують і в Україні. Водночас існує 

певна відмінність меж повноважень слідчого та прокурора. В окремих 

країнах функціонують національні реєстри будівельного обладнання, які 

спрощують пошук викраденого майна (США), у деяких країнах досудове 

розслідування здійснюють міжгалузеві та міжнародні слідчі групи, що 

забезпечує якіснішу взаємодію й ефективність збирання доказів.  

Підставою для початку досудового розслідування злочинів у сфері 

будівництва як в Україні, так і в більшості інших країн, є заяви про 
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вчинення злочину певної категорії чи самостійне виявлення його 

правоохоронними органами. У разі отримання заяви про злочин слідчий 

має визначити компетенцію стосовно підслідності, права та обов’язки 

щодо подачі заяви, джерела заяви про злочин, мотиви звернення. Заяву про 

злочин може бути подано в довільній формі, але якщо заявник особисто 

звернувся до відділення поліції, то заяву приймають у вигляді рапорту або 

протоколу (Польща, Греція, Франція, Норвегія, Литва) [495]. Джерелом 

інформації про злочин також може бути заява офіційного органу, який 

пов’язаний з будівництвом нерухомості, звернення представника 

забудовника або інвестора [484]. 

На органи поліції покладено обов’язок здійснення кримінального 

переслідування, однак щодо його доцільності остаточне рішення 

уповноважений приймати прокурор. Перебіг кримінального провадження 

можна умовно поділити на дві стадії: розгляд справи по суті та виконавче 

провадження. Стадія розгляду справи по суті поділяється на три складові: 

попереднє провадження або досудове розслідування; попередній розгляд 

(зазвичай належать до компетенції прокурора) і судове провадження, або 

судовий розгляд.  

На стадії досудового провадження, яке здійснює поліція та 

прокуратура, особа набуває статус підозрюваного. Головною метою їх 

діяльності під час розслідування злочинів у сфері будівництва є 

встановлення факту місця та часу вчинення злочину, ідентифікація 

потерпілих, визначення кола підозрюваних, свідків та інших осіб, які 

володіють інформацією, забезпечення доказового матеріалу, отримання 

доказів і визначення мотивів злочину. Слідчі поліції здійснюють відкриті 

заходи та заходи під прикриттям (Румунія, Польща, Франція, Іспанія, 

Норвегія, Італія). До відкритих належать заходи на місці злочину, у тому 

числі огляд місця події, допит/опитування, обшук, збереження доказів та їх 

вилучення, затримання особи (за необхідності), проведення одночасного 

допиту. До заходів під прикриттям належать контроль через 
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телекомунікаційні засоби, спостереження, розшук, використання офіцерів 

під прикриттям, агентури, інформаторів [467; 479; 482].  

Особливістю досудового розслідування злочинів у сфері будівництва 

в Словенії, Бельгії, Франції, Люксембурзі та Польщі є те, що поліція 

уповноважена здійснювати лише попереднє збирання доказів, так звану 

неформальну частину досудового розслідування. Процедуру ж 

дослідження доказів провадить суддя [492]. Таким чином, поліція здійснює 

так зване «поліцейське дізнання». Власне збирання доказів належить до 

компетенції слідчого судді, адже матеріали, зібрані поліцією, не 

вважаються доказами в справі [488]. Така модель досудового 

розслідування відрізняється від системи досудового розслідування, яку 

запроваджено в нашій державі з прийняттям КПК України 2012 року.  

Під час розслідування злочинів у сфері будівництва слідчий 

здійснює оцінку та зіставлення матеріалів кримінального провадження, 

перевіряє інформацію, отримує за потреби міжнародну правову допомогу. 

Слідчі прокуратури на основі зібраних поліцією матеріалів готують справу 

для направлення до суду, складають обвинувальний акт, надають 

доручення слідчим щодо подальшого досудового розслідування, 

приймають рішення щодо його спрямування [460; 477; 478].  

Таким чином, модель побудови досудового розслідування в 

більшості досліджуваних країн свідчить про те, що повноваження 

прокурора на стадії досудового розслідування значно ширші. Останній 

приймає процесуальні рішення в справі, дає вказівки щодо проведення 

процесуальних дій. Процесуальні рішення про спрямування кримінального 

провадження щодо злочинів у сфері будівництва уповноважений приймати 

лише прокурор. 

Важливими джерелами доказів вважають висновки експертів, які 

досліджують фінансово-господарські документи, будівельні матеріали 

тощо, документи, свідчення свідків та очевидців [459; 461]. Розрізняють 

речові й особистісні докази. До речових належать дактилоскопічні сліди 
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(здебільшого наявні в разі вчинення крадіжок будівельних матеріалів, 

викрадення обладнання); об’ємні сліди (відбитки від інструментів у разі 

викрадення майна); сліди речовин (у разі нещасних випадків на 

будівництві); сліди речей (у разі вчинення всіх видів злочинів, пов’язаних 

із будівництвом, у тому числі шахрайств і службових злочинів); ситуаційні 

сліди [462]. До особистісних доказів належать показання підозрюваного, 

свідків, експертів [484].  

У більшості країн найбільш інформативними слідчими 

(розшуковими) діями, спрямованими на збирання доказів у сфері 

будівництва, є допит свідка, проведення експертиз, обшуків, 

прослуховування телефонних розмов, зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж. До матеріалів провадження долучаються 

фінансово-господарські документи, що свідчать про наявність дозволів на 

здійснення будівництва; проектно-кошторисна документація на 

будівництво, перелік та обсяги фактично виконаних будівельних робіт, 

вартість фактично виконаних робіт з будівництва; звітна документація; 

довідки про вартість об’єкта нерухомості, списання будівельних 

матеріалів, нарахування та виплату заробітної плати тощо. Статутні 

документи дають змогу зрозуміти організаційну структуру компанії, 

встановити керівників, матеріально відповідальних осіб, бухгалтерів. 

Бухгалтер компанії забудовника зазвичай також причетний до вчинення 

злочину або йому відомо про обставини його вчинення [463]. Тому це 

також ураховують слідчі під час побудови слідчих версій у межах 

досудового розслідування цього виду злочинів і планування проведення 

слідчих (розшукових) дій. 

Основні положення досудового розслідування злочинів у сфері 

будівництва в Румунії є такими ж, як під час розслідування злочинів інших 

категорій. Водночас вони мають і певні особливості. Зокрема, дієвим 

інструментом, що використовується під час розслідування злочинів у сфері 

будівництва, є аналіз фінансово-господарських взаємовідносин 
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забудовника з контрагентами (підрядниками й субпідрядниками) та 

іншими підприємствами, установами, організаціями, які перебувають у 

господарських відносинах [481].  

Під час досудового розслідування злочинів цієї категорії слідчі 

беруть до уваги аналіз бухгалтерської звітності та платіжних документів, 

ураховують суттєві умови договору й інші корпоративні документи, 

пов’язані з проведенням будівництва, закупівлею будівельних матеріалів 

тощо. Зазначені дані можуть мати важливе доказове значення, оскільки є 

єдиним відображенням злочинної діяльності [499]. На цій основі 

визначають коло підозрюваних і планують проведення слідчих 

(розшукових) дій, щоб запобігти знищенню доказів. Для побудови версій 

ураховують специфіку прийняття рішень у будівельній компанії, керівники 

якої є фігурантами в справі [461]. 

Під час планування слідчих (розшукових) дій визначають необхідні 

сили й засоби, необхідні для забезпечення їх ефективної реалізації в 

умовах значних за площею територій або великих будівельних 

об’єктів [472]. В окремих країнах (Німеччина, Франція, Бельгія) планують 

масштабні операції (так звані спеціальні слідчі дії), що поєднують 

процесуальну, оперативно-тактичну й силову складові та дають змогу 

отримати (зберегти) необхідну інформацію для розслідування. Результати 

операції оформляють відповідним протоколом і передають слідчому, який 

використовує їх як докази. 

Методи аналізу фінансово-господарських взаємовідносин 

забудовника з контрагентами під час досудового розслідування злочинів у 

сфері будівництва застосовують із певними розбіжностями в більшості 

досліджуваних країн, зокрема в Польщі [495], Грузії [465], Франції та 

Данії [459], Великій Британії [484]. 

Не менш важливе значення набуває отримання інформації з 

державних реєстрів та інших відкритих джерел інформації з 

використанням аналітичних інструментів, у тому числі із застосуванням 
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сучасних систем поліцейської діяльності, керованої аналітикою 

(Intelligence Led Policing, ILP). Засадами такої діяльності є здійснення 

кримінального аналізу, дії якого спрямовані на ідентифікацію й точне 

визначення взаємозв’язків між відомостями, що стосуються подій 

злочинного характеру, осіб, пов’язаних з ними, та даними, що походять з 

різних джерел, а також їх подальше використання правоохоронними 

органами та судами [28]. Досвід збирання доказів з використанням 

аналітичних методів, у тому числі під час розслідування злочинів у сфері 

будівництва (з певними особливостями реалізації отриманої інформації), 

поширений у Норвегії [489], Хорватії [498], Великій Британії [494], 

Ізраїлі [462], Іспанії [463] та Литві [485]. 

В Україні збір інформації про компанію-забудовника також 

здійснюють шляхом витребування та отримання від органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

службових і фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків 

експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших 

процесуальних дій, передбачених КПК України (ч. 2 ст. 93).  

Слід зауважити, що в нашій країні відбулися позитивні зрушення, які 

уможливили фахове відстеження руху коштів і майна, вжиття допустимих 

заходів щодо арешту й конфіскації злочинних доходів. Ідеться, зокрема, 

про оновлене антикорупційне законодавство, уніфікацію процедур 

реєстрації та доступу до державних реєстрів і баз даних
1
. 

У разі вчинення злочинів у сфері будівництва важливим є 

встановлення збитків, завданих державі чи особі незаконними діями 

                                                           
1 

Держателями єдиних і державних реєстрів є Міністерство юстиції (реєстри 

спеціальних бланків нотаріальних документів, довіреностей, обтяжень рухомого майна, 

громадських формувань, осіб, які вчинили корупційні правопорушення, підприємств, 

щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців і громадських формувань, громадських об’єднань, актів цивільного 

стану громадян, речових прав на нерухоме майно та ін.); Державна виконавча служба 

(Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень); Державна служба з питань 

захисту персональних даних (реєстр баз персональних даних); Держкомзем (Державний 

земельний кадастр). 

http://nais.gov.ua/section/registers_4
http://nais.gov.ua/section/registers_18
http://nais.gov.ua/section/registers_15
http://nais.gov.ua/section/registers_21
http://nais.gov.ua/section/registers_26
http://nais.gov.ua/section/registers_25
http://nais.gov.ua/section/registers_25
http://www.dvs.gov.ua/
http://www.dvs.gov.ua/
http://www.informjust.ua/section/registers_11
http://zpd.gov.ua/dszpd/uk/index
http://zpd.gov.ua/dszpd/uk/index
http://www.informjust.ua/section/registers_23
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підозрюваних. Воно стає можливим завдяки вивченню фінансово-

господарської документації, проведенню аудиторських перевірок і 

документальних ревізій. Вивчення та аналіз фінансово-господарської 

документації будівельної компанії забудовника здійснюють бухгалтери, 

аудитори, інші спеціалісти в цій галузі [472].  

Крім вивчення документів, під час досудового розслідування 

злочинів у сфері будівництва застосовують зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, обшуки, проведення допиту 

учасників фінансово-господарських операцій [464]. Такі самі слідчі дії 

реалізують у Греції, Люксембурзі, Франції, Данії, Італії, Канаді та Литві. В 

Україні здійснюють аналогічні негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані із 

втручанням у приватне спілкування (ст. 260–264 КПК України), 

спрямовані на збір даних про компанію забудовника, її контрагентів, 

відомостей з торгового реєстру, фондових бірж, установчих документів, 

дані про земельну ділянку й об’єкт будівництва [165, с. 46–51].  

У Великій Британії під час розслідування злочинів у сфері 

будівництва значну увагу приділяють детальному вивченню грошових 

переказів з рахунку компанії-забудовника на рахунки інших фізичних та 

юридичних осіб. У разі виявлення ознак злочину детально вивчають 

ключові показники відчуження нерухомості, здійснюють перевірку 

договорів купівлі-продажу, законність одержаних доходів від масштабних 

продажів. Як зазначають англійські експерти, значні маркетингові витрати 

можуть свідчити про ознаки правопорушень [486]. Ключовим елементом 

розслідування злочинів цієї категорії є комплексне вивчення фінансово-

господарських документів. Після збору всієї інформації, що стосується 

функціонування діяльності будівельної компанії та підозрілих фінансово-

господарських операцій, застосовують методику порівняльного аналізу 

документів [476]. Першочерговою слідчою (розшуковою) дією, яку 

проводять під час досудового розслідування, є саме судово-економічна 

експертиза. 
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Органи досудового розслідування Грузії, Іспанії та Франції також 

прискіпливо вивчають діяльність контрагентів, з якими співпрацювала 

будівельна компанія [473]. Звертають також увагу на строки, зазначені в 

договорах. Їх розбіжність може свідчити про підозрілість фінансово-

господарських операцій. У Болгарії, Німеччині, Ізраїлі та Італії 

трапляються непоодинокі випадки укладення декількох договорів, 

предметом яких є одна й та сама операція, що здійснюється на будівництві. 

Для приховування будь-якої фінансово-господарської операції договір 

укладають конфіденційно. Крім того, договір може бути укладено 

«минулими» числами, що також слід ураховувати [167, с. 315–328]. 

За даними поліцейської дирекції Словенії, сфера будівництва 

належить до однієї з найбільш корумпованих [488]. Як і в Україні, 

корупційні ризики в цій країні пов’язані з необхідністю отримання 

дозволів на проведення будівництва, участю в процедурах тендерів у 

державних установах щодо здійснення будівельних робіт і реконструкції, а 

також придбанням земельних ділянок під будівництво. 

Процес виявлення та розслідування злочинів у сфері будівництва в 

Словенії передбачає виявлення злочину, встановлення підозрюваних осіб, 

інформування державного обвинувача про злочин і про підозрюваних осіб, 

порушення провадження, підготовку запитів щодо надання інформації з 

реєстрів: експертно-криміналістичного центру, податкової адміністрації; 

митної служби; ринку цінних паперів; департаменту щодо запобігання 

фактам відмивання коштів [492]. Подібну схему досудового розслідування 

злочинів у сфері будівництва вдало застосовують поліцейські підрозділи 

Ізраїлю, Люксембургу, Польщі, Іспанії.  

Важливим джерелом доказів у більшості європейських країн 

вважають висновок судово-економічної експертизи [493]. До проведення 

таких досліджень зазвичай залучають фахівців різних спеціалізацій: 

експертів-криміналістів, податківців, фахівців з питань фондового ринку, 

протидії відмиванню коштів тощо. За результатами експертизи 
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встановлюють суму збитків, завданих злочином. В Україні під час 

досудового розслідування злочинів у сфері будівництва призначення 

будівельної (зокрема оціночно-будівельної) та економічної 

(бухгалтерської) експертиз також є досить поширеним. 

У межах проведення досудового розслідування злочинів у сфері 

будівництва в Хорватії на поліцію покладають обов’язок збирання 

фактичних даних про злочин і направлення зібраних матеріалів прокурору. 

У разі виявлення ознак кримінального правопорушення поліція має 

довести її зміст до відома прокурора невідкладно, але не пізніше 24 год з 

моменту початку збору інформації про злочин [470]. Згідно з КПК цієї 

країни, державний прокурор може самостійно провести досудове 

розслідування злочинів у сфері будівництва або доручити це департаменту 

поліції [469]. Підприємства, установи та організації зобов’язані надавати 

інформацію на вимогу поліції, прокурора, крім тієї, що становить 

охоронювану законом таємницю [469]. Натомість прокурор наділений 

повноваженнями координувати діяльність юридичної особи, яка 

підозрюється у вчиненні злочину, до прийняття рішення слідчим суддею 

про накладення арешту на майно [481]. Прокурор має право вилучати 

гроші, цінні папери, об’єкти й документацію, що може бути доказом у 

кримінальному провадженні. Він також вправі витребувати інформацію 

про зібрані, опрацьовані й збережені дані щодо підозрілих фінансово-

господарських операцій [487]. Прокурор ініціює запити в разі необхідності 

консолідації операцій і заходів досудового провадження, більш швидкого й 

ефективного проведення слідчих дій і спрямування досудового 

розслідування. З цією метою прокурор уповноважений скликати 

консультативні наради для визначення та перевірки методів роботи, 

результатів проведення операцій, обміну зібраних даних і визначення 

напряму єдиних довідкових операцій поліції та інших державних 

органів [469]. 
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Головним завданням під час досудового розслідування злочинів у 

сфері будівництва в Естонії є слідкування за потоками грошових коштів, 

виявлення бенефіціарів, встановлення офшорних компаній і трастів, 

визначення взаємозв’язку між злочином і діяльністю топ-менеджменту 

компанії, а також встановлення місцезнаходження активів, здобутих 

злочинним шляхом [475]. 

Процесуальний порядок досудового розслідування злочинів у сфері 

будівництва в Німеччині подібний до кримінальної процесуальної 

діяльності, що здійснюється в Румунії та Словенії. Згідно з КПК ФРН 

(розділ 161a) передбачено додаткові гарантії нерозголошення інформації 

банком на запит слідчого (прокурора). На етапі досудового провадження 

широко використовуються можливості негласного розслідування, зокрема 

шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та 

автоматизованих інформаційних систем, а також такі процесуальні дії, як 

обшук, проведення судово-бухгалтерських експертиз, допит свідків [474].  

Позитивним вважають досвід США, в якій функціонує Національний 

реєстр будівельного обладнання. Його головним призначенням є 

підвищення ефективності зусиль з координації боротьби з незаконними 

заволодіннями коштами та майном, а також шахрайствами [480]. Реєстр 

дає змогу аналізувати випадки вчинення різних форм розкрадань на 

території США, визначити спосіб учинення злочинів та їх предмет [500]. 

Завдяки цьому реєстру можна виявити щомісячні, щоквартальні та 

щорічні випадки вчинення злочинів на будівництві, а також викрадене 

будівельне обладнання, встановити серійний номер викраденого. Крім 

того, тут відображено інформацію про кримінальні провадження та розмір 

завданої шкоди. Доступ до реєстру є вільним. Власник майна чи особа, яка 

хоче придбати чи взяти в оренду будівельне обладнання, має змогу 

створити пошуковий запит й отримати необхідну інформацію [460]. У разі 

виявлення, що вказане обладнання є предметом злочину, перебуває в 

розшуку, чи за наявності підозри стосовно правовстановлюючих 
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документів, особа може в режимі онлайн поінформувати про це 

правоохоронні органи. Такий реєстр сприяє не лише запобіганню злочинів, 

а й забезпечує відшкодування шкоди шляхом встановлення 

місцезнаходження та ідентифікації викраденого майна [480].  

Результативним визнають створення слідчих груп, зокрема 

міжнародних (за потреби). Слідчі групи є ефективним інструментом 

досягнення завдань кримінального провадження [148, с. 42–46; 149, с. 60]. 

До розслідування злочинів у сфері будівництва залучають поліцію, 

податкову поліцію, фахівців, які мають прямий доступ до інформаційних 

систем, бухгалтерів, аудиторів, спеціалістів у банківській сфері [468]. 

Створення міжгалузевих слідчих груп забезпечує швидкий обмін 

інформацією, прямий доступ до реєстрів. Досудове розслідування злочинів 

міжгалузевими слідчими групами практикують також у Румунії [479], 

Франції [496], Іспанії [490], Болгарії [482], Норвегії [467], 

Нідерландах [477] та Польщі [497]. Міжнародні слідчі групи створюють за 

наявності інформації про встановлення місцезнаходження майна, на яке 

може бути накладено арешт, в іншій державі, встановлення зв’язку з 

транснаціональною злочинністю [484]. В Україні злочини у сфері 

будівництва також розслідують слідчі (слідчо-оперативні) групи. Однак 

результати вивчення матеріалів кримінальних проваджень доводять, що 

міжнародні слідчі групи під час розслідування злочинів цієї категорії не 

створюють.  

У більшості західноєвропейських країн і США постійно здійснюють 

підвищення кваліфікації працівників слідчих підрозділів, розроблюють і 

втілюють у життя нові методики досудового розслідування, вивчають нові 

способи вчинення злочинів, аналізують та узагальнюють кримінальні 

провадження, а результати таких узагальнень доводять до відома слідчих, 

які здійснюють досудове розслідування злочинів, учинених у сфері 

будівництва. Значну увагу приділяють виявленню причин та умов, які 

сприяють учиненню злочинів. Наприклад, у Бельгії, Греції, Франції, Данії 
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та Канаді функціонують окремі підрозділи, основним завданням яких є 

виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів. 

В Україні реформування правоохоронних органів призвело до 

оновлення кадрового ресурсу. Стаж слідчих, які здійснюють досудове 

розслідування злочинів у сфері будівництва, здебільшого не перевищує 

п’яти років
1
. Таким чином, менш досвідчені працівники потребують 

постійного посиленого контролю та уваги з наданням практичної 

допомоги, відповідних роз’яснень. Вирішення потребує питання адаптації 

молодих фахівців у слідчих підрозділах та оволодіння ними професійною 

майстерністю з відновленням досить ефективного інституту наставництва
2
. 

                                                           
1
 Професійне ядро органів досудового слідства дедалі більше послаблюється з 

огляду на активний плин (відтік) кадрів – лише протягом 2016–2017 років з 

Національної поліції звільнено понад 2 тис. слідчих. Причому третина звільнених не 

пропрацювали в слідчих підрозділах і трьох років. Щорічно понад 20 % випускників 

ЗВО МВС, які навчалися за слідчою спеціалізацією, переводяться до інших служб або 

звільняються з поліції. 
2
 За результатами опитування правоохоронців, 75,0 % наголошують на 

необхідності запровадження в Україні відповідної спеціалізації слідчих (знання 

специфіки фінансово-господарських операцій, які здійснюються на будівництві, 

бухгалтерського обліку, державних закупівель, податків та інших складових 

будівництва) у межах курсу криміналістики (додаток Д).  
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Висновки до розділу 1 

 

1. Проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених 

різних періодів, що стосувалися розслідування окремих видів (груп) 

економічних (господарських) та інших споріднених злочинів, які 

вчиняються у будівельному комплексі. 

Встановлено, що періодизація розвитку криміналістичних знань у 

галузі методики розслідування злочинів у сфері будівництва умовно 

охоплює декілька історичних періодів: імперський – дореформений (до 

1860-х рр.) і післяреформений (до 1917 р.); радянський – довоєнний, 

післявоєнний (1945–1960-ті рр.), соціалістичного будівництва (1960-ті – 

середина 1980-х рр.) та пострадянський (після 1991 р.). Визначено, що саме 

в ХІХ ст. розпочалося формування основ криміналістичної методики  

(Г. Гросс, С. М. Трегубов). За радянських часів відбулося становлення 

методик розслідування окремих видів злочинів (С. А. Голунський,  

В. І. Громов, Б. М. Шавер, І. М. Якімов). Праці радянських криміналістів 

ґрунтувалися на практиці, характерній для командно-адміністративної 

планової системи господарювання з виокремленням положень 

розслідування корисливих злочи¬нів у сфері капітального будівництва  

(Г. М. Сафонов, Ю. Б. Утевський), поступовою дифе¬рен¬ціацією програм 

розсліду¬вання залежно від ускладнення та розширення (удосконалення) 

способів учи¬нен¬ня розкрадань у будівельних організаціях  

(Г. П. Свешніков, Ф. Т. Селюков, Л. А. Сергєєв, М. С. Чугунов), 

подальшою систематизацією наукових знань про розслідування розкрадань 

державної та колективної власності у зв’язку з проведенням будівельних 

робіт (Д. І. Бєдняков, В. П. Корж, Г. А. Матусовський, А. І. Натура,  

М. Ю. Фроловський).  

Після розпаду СРСР криміналісти країн постра¬дянського простору 

зосередились на дослідженні питань методики розслідування злочинів у 

будівельній галузі вже в умовах формування ринкової економіки  
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(І. В. Веренич, А. Ф. Волобуєв, С. В. Задерако, О. В. Курман,  

В. В. Лисенко, Р. Л. Степанюк, С. С. Чернявський, О. В. Яскевич), у тому 

числі вчинених шляхом шахрайства з застосуванням раніше невідомих 

способів (Х. М. Михайлова, Н. Ю. Макарова, І. М. Попова, А. Н. Розін,  

Г. М. Чернишов та ін.), а також порушень правил безпеки під час 

виконання будівельних робіт (Ш. К. Вахітов, В. К. Глістін, І. А. Кучерков, 

О. В. Таран, М. П. Яблоков  та ін.). 

Наголошено, що в умовах стрімкого розвитку ринкової економіки в 

Україні проблема протидії корисливим посяганням на майно та іншим 

злочинам у сфері будівництва набуває особливої гостроти та актуальності, 

що потребує зведення в єдину теоретичну концепцію характеристик 

окремих їх виявів, зокрема різних видів розкрадань, злочинів у сфері 

службової діяльності, проти безпеки виробництва та інших, важливих з 

погляду пізнання загальних закономірностей злочинної діяльності та 

методологічних засад розслідування на нинішньому етапі розвитку 

кримінального матеріального і процесуального права та положень теорії 

оперативно-розшукової діяльності. 

На основі ретроспективного аналізу наукових праць визнано 

пріоритетним розроблення криміналістичних методик за напрямами 

розслідування прив¬ласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службо¬вим становищем (розкрадань) у сфері 

будівництва (підтвердили 88,3 % опитаних); шахрайств, пов’язаних із 

залученням коштів інвесторів на будівництво (60,6 %); порушень правил 

безпеки під час будівництва (53,9 %). 

2. З використанням теоретичного інструментарію (В. А. Журавель, 

В. В. Тіщенко, В. Ю. Шепітько та ін.) та на основі аналізу слідчої практики 

здійснено систематизацію злочинів у сфері будівництва за різними 

критеріями, що має гносеологічне та прикладне значення. 

Доведено, що при всій багатоплановості кримінально-правового 

змісту і кваліфікації злочинів у сфері будівництва вони все ж становлять 
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однорідну групу суспільно небезпечних діянь, об’єднаних на основі таких 

спільних ознак: по-перше, злочини вчиняють суб’єкти, які є учасниками 

правовідносин в одній галузі економіки – будівництві (охоплює 

організаційні, вишукувальні, проектні, будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи, пов’язані зі створенням, зміною або 

знесенням об’єктів, а також взаємодію учасників будівництва 

з компетентними органами з приводу організації та здійснення таких 

робіт); по-друге, злочини, у тому числі корупційного характеру, вчиняють 

особи зв’язку зі здійсненням ними професійної діяльності шляхом 

порушення норм і правил будівництва, а також представники державних 

інституцій під час реалізації дозвільних, тендерних, контрольно-

наглядових та інших закріплених регулятивним законодавством процедур; 

по-третє, предметами (знаряддями) злочинів є матеріали, обладнання, 

будівельна техніка та інше специфічне майно, що використовується в ході 

будівельних робіт; по-четверте, сліди злочинної діяльності у сфері 

будівництва відображаються (фіксуються) як у будівельній продукції, так 

і у відповідних господарських і фінансових документах; по-п’яте, 

збиранню доказів учинення злочинів у сфері будівництва сприяє 

використання органами досудового розслідування спеціальних будівельно-

технічних знань, що обумовлює важливість фахової спеціалізації слідчих. 

У контексті формування криміналістичних методик розслідування 

важливе методологічне значення має розподіл злочинів у сфері 

будівництва залежно від родового об’єкта кримінально-правової охорони 

(проти власності; у сфері господарської діяльності; у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян; проти безпеки виробництва); способів (технологій) 

учинення суспільно небезпечних діянь (крадіжка, привласнення, розтрата 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 

шахрайство, порушення правил безпеки під час виконання будівельних 
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робіт); етапів будівництва (підготовка до будівельних робіт, у тому числі 

довільні і тендерні процедури, та їх початок; активна фаза будівництва; 

завершення будівництва і здача об’єкта в експлуатацію, з часто 

притаманним корупційним залученням працівників державних 

контролюючих органів, комунальних та інших служб); суб’єкта злочину 

(загальний суб’єкт, спеціальний суб’єкт). 

3. На основі проведеного аналізу законодавчої регламентації та 

особливостей організації розслідування злочинів у західноєвропейських 

країнах, державах пострадянського простору та США аргументовано, що 

для вітчизняної практики інтерес становить досвід Румунії, Болгарії, США, 

Великої Британії, Німеччини, Словенії, Хорватії та Естонії, у яких 

організація та методика досудового розслідування полягає в аналізі 

фінансово-господарських документів будівельної компанії й організацій-

контрагентів із залученням спеціалістів відповідного профілю (аудитори, 

бухгалтери, будівельники) як безпосередніх консультантів слідчих бригад.  

Визнано перспективним створення та функціонування міжнародних 

слідчих груп (в Україні використовується лише міжнародна правова 

допомога при проведенні процесуальних дій), що мало б забезпечувати 

прискорене та об’єктивне досудове розслідування злочинів у сфері 

будівництва, ефективний пошук коштів і майна підозрюваних. Бажаним є 

також запровадження єдиного реєстру будівельного обладнання (з досвіду 

США), що сприятиме забезпеченню відшкодування шкоди, виявленню 

викраденого майна та запобіганню вчиненню інших злочинів.  

Важливого значення набувають отримання й оброблення інформації 

з державних реєстрів та інших відкритих джерел інформації з 

використанням аналітичних інструментів, у тому числі із застосуванням 

сучасних систем поліцейської діяльності, керованої аналітикою (ILP). 

Значна увага приділяється застосуванню тактичної операції з установлення 

ознак завищення обсягів і вартості будівельних робіт (Республіка Білорусь, 

Казахстан), а також виявлення та врахування детермінантів учинення 
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правопорушень у сфері будівництва (у більшості європейських країн діють 

окремі підрозділи, головним завданням яких є виявлення причин та умов, 

що сприяли вчиненню злочинів).  

Встановлено, що в КПК ряду європейських держав проведення 

комплексу специфічних слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, 

офіційно покладається на слідчого. Відтак, він повинен мати цільову 

фахову спеціалізацію (знання специфіки фінансово-господарських 

операцій, які здійснюються на будівництві, бухгалтерського обліку, 

державних закупівель, податків та інших складових будівництва), що 

включає підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації (75,0 % 

опитаних наголошують на запровадженні відповідної спеціалізації у межах 

курсу криміналістики). Водночас для розслідування злочинів у сфері 

будівництва необхідні й спеціалісти з економічною, технічною та іншою 

освітою, що передбачає підбір кадрів з числа випускників таких закладів з 

подальшою їх спеціалізацією (протягом одного – двох років) та набуттям 

юридичних знань і навиків провадження досудового розслідування.  

 

 



90 

РОЗДІЛ 2 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ 

У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 

 

 

2.1. Значення криміналістичної характеристики для формування 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва 

 

Системні зміни в суспільстві стосуються і сфери діяльності 

правоохоронних органів, які впродовж останніх років виконують свої 

завдання в складній соціально-економічній і політичній обстановці. 

Кардинальне реформування органів системи МВС України, зокрема 

створення Національної поліції України, принципово не покращило стан 

протидії злочинам у сфері будівництва. У зв’язку з розвитком будівничої 

галузі, виникненням (удосконаленням) нових технологій та сучасного 

покоління будматеріалів, інфраструктури адміністративних одиниць, 

збільшенням попиту на ринку нерухомості, сфера будівництва, попри 

складнощі організаційного та матеріально-технічного характеру, активно 

прогресує, випереджаючи за низкою показників інші галузі економіки. 

Водночас розвиток зазначеної сфери супроводжується збільшенням 

кількості злочинних посягань у різних її складових і структурних 

елементах, починаючи з крадіжок майна та вчинення різних видів 

кваліфікованих розкрадань матеріальних цінностей, грошових коштів і 

закінчуючи різними видами шахрайств, порушенням правил охорони праці 

й безпеки. Зазначені тенденції зумовлені різними суб’єктивними та 

об’єктивними обставинами, які, з одного боку, приваблюють злочинців, 

наприклад: постійний рух великих сум коштів, значних обсягів 

будівельних матеріалів, недостатня обізнаність більшості громадян із 

нормативно-правовим регулюванням відносин у сфері будівництва, а з 
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іншого – такі, що зумовлюють порушення правил безпеки праці на 

об’єктах будівництва чи прилеглій території. 

З огляду на зростання рівня злочинності й потребу в оптимізації 

розслідування таких специфічних правопорушень, нагальністю 

вирізняється наукове розроблення низки методик з найбільш важливих 

ключових напрямів, що можливе лише за умови детального вивчення 

криміналістичної характеристики злочинів у сфері будівництва. 

Ґрунтовне дослідження криміналістичної характеристики, з 

урахуванням актуальної на сьогодні слідчої, експертної та судової 

практики, надає змогу в режимі реального часу проаналізувати стан та 

оперативну обстановку щодо кількісного і якісного рівня злочинності за 

низкою показників, на основі отриманих даних сформувати наукові засади 

комплексної криміналістичної методики. 

Поняття «криміналістична характеристика» науковці почали 

застосовувати із середини 1960-х рр. Уперше його використано в праці 

Л. О. Сергєєва, присвяченій проблемам розслідування та попередження 

розкрадань, що вчиняються під час проведення будівельних робіт. Тому 

прийнято вважати, що саме цей автор запровадив у науковий обіг термін 

«криміналістична характеристика», який тлумачив як сукупність 

взаємопов’язаних чинників, що характеризують особливості способів 

учинення і слідів відповідних видів злочинів, об’єкта посягань, обставин, 

що характеризують учасників злочинів та їх злочинні зв’язки, час, місце, 

умови й обстановку вчинення злочинів [360]. 

Пізніше питання сутності криміналістичної характеристики різних 

категорій злочинів розглядали Ю. П. Аленін, О. Я. Баєв, В. Д. Басай, 

В. П. Бахін, В. Д. Берназ, Р. С. Бєлкін, Т. В. Варфоломеєва, І. О. Возгрін, 

А. Ф. Волобуєв, В. К. Гавло, В. І. Галаган, В. Г. Гончаренко, 

В. А. Журавель, А. В. Іщенко, О. А. Кириченко, Н. І. Клименко, 

О. Н. Колесніченко, В. П. Колмаков, В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, 

В. К. Лисиченко, В. Г. Лукашевич, В. Т. Маляренко, Г. А. Матусовський, 
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В. О. Образцов, М. В. Салтевський, В. В. Тіщенко, С. С. Чернявський, 

В. Ю. Шепітько та ін. 

На думку Л. О. Сергєєва, особливості злочинів окремих видів, які 

мають криміналістичне значення (тобто значення для слідчої практики та 

розроблення наукових рекомендацій) відображаються у відповідних 

методиках розслідування. У комплексі вони формують криміналістичні 

характеристики окремих видів злочинів [360, с. 4–5]. 

Головною особливістю криміналістичної характеристики є те, що в 

межах кожного виду злочинів вона дає змогу виокремити ознаки способів, 

слідів злочинних зв’язків тощо, які є типовими для окремих видів і груп 

злочинних посягань. Саме вони становлять основу для побудови 

криміналістичних методик [360, с. 4–5]. 

Однак питання щодо змісту й основних елементів криміналістичної 

характеристики залишається дискусійним донині. Аналітичний огляд 

результатів досліджень науковців стосовно трактування досліджуваного 

поняття дає змогу дійти висновку, що вчені-криміналісти так і не досягли 

одностайності в баченні змісту й категорій, які охоплює зазначена 

конструкція. 

На підставі аналізу концепцій, запропонованих представниками 

провідних наукових шкіл криміналістики [107, с. 5–9; 134, с. 17; 205,  

с. 7–9; 114, с. 5; 350, с. 310], встановлено, що, з огляду на принципи 

побудови криміналістичної методики, у якій криміналістична 

характеристика посідає ключову позицію, більшість авторів тлумачать цю 

категорію як інформаційну модель злочину, у якій на статистичному рівні 

відображено кореляційні залежності між певними структурними 

елементами. У цій моделі наявні типові ознаки, що характеризують певну 

класифікаційну групу злочинів, і специфічні, що дають змогу відокремити 

цю групу від інших. Водночас ключовою рисою цієї моделі є те, що всі її 

елементи становлять певну систему, а отже, розглядати їх ізольовано 

недоцільно. Натомість кожний елемент окремо здатний впливати на 
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вирішення загальних питань досудового розслідування, зокрема висунення 

версій, визначення напрямів збирання доказів та обрання алгоритмів дій 

слідчого, прогнозування можливої лінії поведінки злочинця тощо  

[429, с. 140–141]. 

Однак не всі дослідники підтримують такі визначення, зазначаючи, 

що останні є надто перевантажені різними дефініціями, поняттями та 

структурними елементами, унаслідок чого не можуть розглядатись як сталі 

визначення до конкретного злочину або групи злочинів. Опоненти 

вважають, що визначення криміналістичної характеристики потрібно 

конструювати максимально доступно, описуючи особливості, риси, 

властивості й ознаки злочину. 

Зокрема, В. П. Бахін під час дослідження проблем криміналістичної 

методики дійшов висновку, що новизна криміналістичної характеристики 

злочинів полягає в тому, що, по-перше, систему даних про злочин 

становлять лише суттєві ознаки (не будь-які, не однакові для всіх видів 

злочинів, а лише ті, що в межах певного виду чи групи здатні сприяти 

розкриттю та розслідуванню), по-друге, ці дані є ефективними лише через 

виявлені їх закономірні зв’язки [14, с. 9]. Як слушно зауважує 

С. С. Чернявський, ідеться про зіставлення наявних даних із системою 

узагальнених відомостей про інші злочини певного виду, що дає змогу 

виявити спільні ознаки та визначити, чим характеризуються невідомі 

обставини. Тому до найбільш суттєвих ознак криміналістичної 

характеристики злочинів як наукової категорії дослідник відносить: по-

перше, сукупність узагальнених даних про криміналістично значущі 

ознаки злочинів певного виду (групи); по-друге, встановлення й 

урахування закономірних зв’язків між цими даними; по-третє, 

використання цих даних і зв’язків між ними для вирішення завдань 

розкриття та розслідування злочинів [429, с. 140–141]. 

Криміналістична характеристика злочинів тісно пов’язана з 

обставинами, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. 
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У теорії кримінального процесу та криміналістики найбільш поширеними 

є три варіанти співвідношення зазначених категорій, згідно з якими: вони 

ідентичні; ці поняття різнопланові; криміналістична характеристика 

злочинів є ширшою, ніж предмет доказування [294, с. 13; 358, с. 58; 

387, с. 92]. 

Не вдаючись до детального аналізу цих позицій, зауважимо, що для 

правильного співвідношення криміналістичної характеристики злочинів і 

предмета доказування необхідно встановити юридичну природу та 

гносеологічну сутність кожної з цих категорій. У зв’язку з цим, у межах 

дослідження акцентовано увагу на трьох ключових положеннях щодо 

співвідношення криміналістичної характеристики злочинів і предмета 

доказування. 

По-перше, сутність предмета доказування чітко визначена в 

кримінальному процесуальному законі, що регламентує вичерпний перелік 

відповідних структурних елементів, необхідних і достатніх, на думку 

законодавця, для встановлення істини в будь-якій справі. Предмет 

доказування – категорія стала, законодавчо визначена, універсальна щодо 

застосування. Водночас криміналістична характеристика злочинів є 

результатом узагальнення й аналізу кримінальних проваджень, а 

пропозиції, що ґрунтуються на цих дослідженнях, мають рекомендаційний 

характер, оскільки зв’язки між елементами криміналістичної 

характеристики завжди є ймовірними. Тобто криміналістична 

характеристика злочинів – категорія наукова, більш динамічна і спеціальна 

в контексті застосування. 

По-друге, у криміналістичній характеристиці злочинів 

сконцентровано не власне обставини, що становлять предмет доказування, 

а відомості про них, до того ж лише ті, що містять криміналістично 

значущу інформацію. Натомість криміналістична характеристика значно 

ширша, ніж предмет доказування, оскільки охоплює відомості, які можуть 
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мати проміжне пошукове значення для розслідування або виконувати роль 

логічних аргументів. 

По-третє, предмет доказування та криміналістична характеристика 

злочинів – поняття різнопорядкові, що не поглинають одне одного. Перше 

з них є категорією науки кримінального процесу та стосується процесу 

доказування, друге – категорією криміналістичної методики, що сприяє 

правильному визначенню засобів і методів організації пошуково-

пізнавальної діяльності для встановлення невідомих обставин у 

справі [429, с. 140–141]. 

Майже всі автори виокремлюють чотири основні елементи 

криміналістичної характеристики: спосіб учинення злочину; предмет 

злочинного посягання; слідову картину злочину; характеристику особи 

злочинця. Це найтиповіший перелік криміналістично значущих ознак, що 

виконують службову функцію криміналістичної характеристики. Стосовно 

окремих видів злочинів цей перелік може видозмінюватися – 

скорочуватися або збільшуватися [14, с. 14]. 

Спроби систематизувати типові відомості про елементи 

криміналістичної характеристики злочинів проти власності та у сфері 

господарської діяльності було зроблено ще за радянських часів. Розвиток 

поглядів на криміналістичну характеристику економічних злочинів 

прослідковується в окремих роботах, а також дисертаційних дослідженнях, 

присвячених методиці розслідування розкрадань державної та колективної 

власності (Г. А. Матусовський, О. Г. Птіцин, В. К. Чаюк, І. Ф. Ясенєв  

та ін.) [272, с. 9–12; 333; 422; 458], а також злочинів у різних сферах 

господарювання, зокрема пов’язаних з посяганнями на фінансові ресурси 

(В. І. Белецький, Н. С. Євдокимова, Б. Г. Розовський та ін.) [18, с. 65–68; 

139, с. 42–44; 343]. 

Розроблення вчення про криміналістичну характеристику 

економічних злочинів, що почалося всередині 1960-х років, набуло 

розвитку пізніше, передусім завдяки якісним економічним перетворенням. 
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У цей період виникла необхідність у дослідженні злочинів, що вчиняються 

в галузях, які раніше не вивчалися взагалі або досліджувались недостатньо, 

серед яких і сфера будівництва. 

Вже згадуваний вище Д. І. Бєдняков у межах розроблення проблем 

використання непроцесуальної інформації в розслідуванні злочинів 

запропонував зведену пошукову таблицю даних криміналістичної 

характеристики розкрадань у будівництві, у якій, на нашу думку, досить 

вдало поєднав способи розкрадань, ознаки економічного, технологічного 

та фінансового характеру, а також дані про осіб, причетних до 

злочину [17, с. 110–125]. 

Рівні побудови криміналістичних характеристик залежать від того, 

якої одиниці сукупності злочинів ці характеристики стосуються. 

Криміналістична класифікація економічних злочинів, відповідно до потреб 

формування окремих методик розслідування, дає змогу виокремити 

внутрішньовидові, видові, позавидові й групові методики. Їм відповідають 

криміналістичні характеристики, що належать до певної класифікаційної 

групи [427, с. 122–124]. Так, за груповою ознакою можемо виокремити 

криміналістичну характеристику злочинів у сфері будівництва, за 

позавидовою – характеристику шахрайств у сфері фінансування 

будівництва житла; за видовою – характеристику порушень правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою; за 

внутрішньовидовою – характеристику розкрадань, учинених зі 

службовими особами будівельних організацій. Водночас чим нижчий 

рівень абстракції (відповідно, є вужчим масив злочинів), тим ширшим 

може бути коло елементів, що становлять криміналістичний інтерес. 

Проаналізувавши позиції науковців, а також дослідивши 

криміналістичну характеристику основних видів злочинів, що вчиняються 

у будівельній галузі, ми дійшли висновку, що криміналістична 

характеристика злочинів у сфері будівництва – це система відомостей про 

ключові ознаки суб’єкта злочину та предмет злочинного посягання, 
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обстановку вчинення посягання та способи, за допомогою яких його 

реалізовано, що в комплексі дають змогу практичним працівникам 

результативно збирати докази шляхом проведення слідчих (розшукових) 

та інших процесуальних дій у досудовому розслідуванні. 

Структура елементів криміналістичної характеристики вирізняється 

складністю своєї будови та змістового наповнення. Підходи вчених до 

варіантів компонування її елементів різняться, однак загальноприйнятим є 

виокремлення таких: 

1. Спосіб учинення злочину. Ідеться про один з найважливіших 

елементів криміналістичної характеристики, оскільки формування будь-

якої методики розслідування традиційно ґрунтується на основі даних про 

спосіб підготовки, учинення чи приховування злочинів певного виду або 

групи. Знання основних способів учинення розкрадань та інших порушень 

у сфері будівництва здебільшого уможливлює встановлення слідової 

картини злочинів, висунення та перевірку обґрунтованих версій про подію 

злочину та причетність до нього конкретних осіб. Спосіб учинення 

злочину детермінований як об’єктивними чинниками, що стосуються 

обстановки вчинення злочину, так і суб’єктивними, які пов’язані з особою 

правопорушника. 

2. Обстановка вчинення злочину, що є одним з обов’язкових 

елементів криміналістичної характеристики злочинів у сфері економічної 

діяльності. Урахування часового чинника дає змогу визначити тривалість 

події злочину, встановити зв’язки між подіями, фактами й наслідками, 

з’ясувати їх послідовність, а отже, визначити коло підозрюваних. Місце 

злочину включає локації його підготовки, безпосереднього вчинення та 

приховування. Зазвичай саме виробниче середовище сприяє вчиненню 

злочинів економічного спрямування. Специфіка діяльності 

господарюючих суб’єктів (зокрема будівельних організацій) визначає 

зміст, характер, способи й оформлення виконуваних робіт. З огляду на 

обстановку, злочинці застосовують ті чи інші способи вчинення злочинів, 
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залишаючи в навколишньому середовищі певні матеріальні та ідеальні 

сліди. 

3. Предмет злочинного посягання, тобто речі матеріального світу, 

впливаючи на які особа посягає на ті чи інші суспільні відносини. Від того, 

на який саме предмет спрямований умисел злочинця, залежатиме алгоритм 

його дій у певній обстановці. Точне встановлення ознак предмета 

злочинного посягання дає змогу вирішувати важливі питання щодо 

правильної кваліфікації злочину, встановлення характеру й розміру 

завданої ним шкоди. 

4. Особа злочинця: загальні демографічні дані, моральні властивості, 

психологічні особливості та спеціальні ознаки (службове становище, 

рівень освіти, професійні навички тощо). Зазначений елемент пов’язаний з 

рештою елементів криміналістичної характеристики злочинів, сприяє 

встановленню способу, слідової картини, предмета злочинного посягання.  

5. Сліди (слідова картина) злочину – будь-які зміни матеріального 

середовища, що виникли в результаті вчинення в ньому злочину і є його 

наслідками. Сліди злочину відображають механізм його вчинення та її 

учасників. Вони є результатом взаємодії правопорушників між собою й 

об’єктами матеріального середовища. Найбільше їх зосереджено в місці 

вчинення злочину. Сліди злочину охоплюють зміни в речовій обстановці, 

сліди-відображення, предмети (речові докази), документи (письмові 

докази), ідеальні сліди. 

Спроби систематизувати типові відомості про криміналістичні 

ознаки зроблено в окремих роботах і дисертаційних дослідженнях, 

присвячених розслідуванню розкрадань державного й колективного майна 

(Д. І. Бєдняков, О. Г. Птіцин, В. К. Чаюк, І. Ф. Ясенєв та ін.), що набуло 

розвитку пізніше в межах так званих елементного (статистичного) та 

фазового (динамічного) підходів до побудови криміналістичної 

характеристики економічних злочинів, яка охоплює дані про спосіб 

підготовки, учинення та приховування злочину (головний елемент); 
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обстановку вчинення злочину (просторово-часові параметри та фактори 

регулятивного характеру); предмет злочинного посягання (кошти і майно, 

що мають різну економічну та юридичну природу); відомості про особу 

злочинця й потерпілого, наслідки злочину у вигляді характерних слідів 

(матеріальних та ідеальних), а також характер і розмір шкоди, завданої 

злочином [249, с. 69]. 

На думку В. П. Бахіна, у криміналістичній характеристиці варто 

виокремлювати саме чотири зазначені основні елементи: спосіб учинення 

злочину; предмет посягання; слідову картину (подію); характеристику 

злочинця. Учений вважає, що саме вони вирізняються чіткою пошуково-

розшуковою спрямованістю та роблять криміналістичну характеристику 

практичним інструментом розслідування. В. П. Бахін і Б. Є. Лук’янчиков 

зазначають, що це найбільш типовий набір криміналістично значущих 

ознак, які покликані забезпечити службову функцію криміналістичної 

характеристики. Однак щодо окремих видів злочинів цей набір може 

видозмінюватися, тобто скорочуватися або розширюватися [166, с. 42]. 

Ми погоджуємось із запропонованою системою розподілу елементів 

криміналістичної характеристики, оскільки, на наш погляд, у межах 

комплексної криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері 

будівництва вона є найбільш оптимальною. Структура окремих методик 

може бути дещо видозмінена, оскільки окремі категорії правопорушень 

містять притаманні лише їм особливості, які так чи інакше будуть 

відображені в певному елементі криміналістичної характеристики або й 

узагалі виконуватимуть роль окремого елемента. 

Таким чином, криміналістична характеристика злочинів у сфері 

будівництва складається не лише з відомостей загальної криміналістичної 

характеристики, а й власних складових частин, що допомагають визначити 

шляхи та методи проведення досудового розслідування; надають 

можливість зосередити зусилля фахівців на отриманні інформації про 

умови, в яких було вчинено кримінальне правопорушення; вказують на 
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предмет безпосереднього посягання, час, місце та спосіб учинення 

кримінального правопорушення; окреслюють мотив і мету кримінального 

правопорушення; висвітлюють механізм слідоутворення; вказують на 

матеріальні цінності, грошові кошти, будівельні матеріали, інструменти, 

будівельну техніку й інші безпосередні об’єкти, щодо яких було здійснено 

злочинне посягання [155, с. 29]. 

На нашу думку, саме змістовна характеристика кожного конкретного 

кримінального правопорушення, що включає всі його індивідуальні 

особливості, є передумовою повноцінного дослідження, що здійснюється з 

метою формування методики розслідування. У цьому контексті 

А. А. Ейсман слушно підкреслює, що криміналістична характеристика 

одиничного злочину не становить інтересу для науки, оскільки остання 

вивчає та узагальнює типове, таке, що повторюється [455]. Однак 

вважаємо, що таке формулювання не є достатнім для формування 

методики розслідування злочинів, оскільки лише дослідження типового 

допускає можливість упущення не менш важливих елементів, що 

негативно позначається під час використання методики практичними 

працівниками правоохоронних органів. Адже розслідування будь-яких 

злочинів, у тому числі у сфері будівництва, буде ефективним лише в разі, 

якщо воно ґрунтується на опрацьованих та узагальнених результатах 

слідчої й судової практики, поєднуючись з використанням 

криміналістичних рекомендацій і наукових знань. 

Удосконалення наявних і виникнення нових способів учинення 

злочинів у сфері будівництва зумовлює необхідність ужиття відповідних 

заходів протидії. На наш погляд, одним із таких заходів є саме 

розроблення й упровадження в слідчу практику нових криміналістичних 

методик, адже розслідування злочинів – це діяльність, яка, передусім, 

потребує наявності відповідних знань, професійних навичок, терпіння й 

відповідальності. Злочини у сфері будівництва не становлять винятку, 

оскільки є надзвичайно складними для розслідування внаслідок 



101 

багатогранності технологічних процесів будівництва, значної кількості 

способів учинення та приховування правопорушень. Крім того, про 

ефективне розслідування може йтися лише за умови достатнього 

криміналістичного забезпечення практичних підрозділів. Для виконання 

поставленого завдання практичні працівники можуть використати 

методики розслідування злочинів. Вони є головними й самостійними 

складовими науки криміналістики, які акумулюють та на практиці 

апробують усі досягнення наукових і прикладних досліджень. 

Як інформаційна модель певного виду або групи злочинів 

криміналістична характеристика є надзвичайно важливою в межах 

розроблення як комплексної криміналістичної методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва, так і окремих методик розслідування різних 

категорій злочинів, наприклад крадіжок, привласнень, шахрайств тощо. 

Отже, необхідною умовою ефективної діяльності працівників 

правоохоронних органів щодо розкриття та розслідування злочинів у сфері 

будівництва є аналіз й узагальнення практики розслідування у два етапи:  

1) належне вивчення та узагальнення змісту злочинної діяльності, 

поведінки злочинця під час підготовки, учинення та приховування 

злочину, а також закономірностей виникнення слідів;  

2) аналіз та узагальнення позитивної практики щодо виявлення та 

розслідування окремих категорій злочинів у сфері будівництва, 

встановлення закономірностей механізму виявлення слідів і прогнозування 

поведінки злочинця. Таку думку обстоює більшість науковців, які 

розглядають проблематику формування методик розслідування окремих 

видів злочинів [136].
.
 

Таким чином, криміналістична характеристика злочину має 

надзвичайно важливе значення для розкриття і розслідування злочинів у 

сфері будівництва. Перед слідчим постійно виникає необхідність 

звернення до того чи іншого її елемента з метою уточнення своїх дій або ж 

прогнозування дій злочинця для постановки правильних питань під час 
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проведення експертизи або ж у процесі спілкування з фахівцем у певній 

галузі – у кожному випадку він неодноразово звертається до кількісних і 

якісних компонентів криміналістичної характеристики. 

Під час розроблення методики розслідування злочинів у сфері 

будівництва особливу увагу слід звертати на зв’язки між елементами 

криміналістичної характеристики. Потребує опрацювання нормативно-

правова база, що регламентує порядок проведення певних робіт, тендерних 

закупівель, здійснення робіт з підвищеною небезпекою, організацію 

заходів з охорони праці на об’єктах проведення будівельних робіт, 

укладення договорів тощо. 

 

 

2.2. Загальна характеристика способів учинення злочинів у сфері 

будівництва 

 

Вивчення способу вчинення конкретного злочинного посягання є 

надзвичайно важливим з огляду на те, що суд, постановляючи вирок, 

індивідуалізує покарання, ураховуючи спосіб учинення злочину, який 

характеризує подію злочину [186, с. 51]. 

Проблема способу вчинення злочину залишається однією з 

ключових у криміналістиці, оскільки дослідники постійно приділяють 

увагу їй у процесі вивчення проблематики як окремого одиничного 

злочину, так і їх груп. В аспекті вивчення способу вчинення злочину 

цікавим є процес і механізм досягнення мети. Пізнання динаміки 

злочинної діяльності дає змогу цілісно відобразити модель поведінки 

винуватих осіб. Тож спосіб учинення дослідники-криміналісти 

розглядають як першоджерело інформації про закономірності виникнення 

доказів, необхідні для розроблення засобів і методів розкриття й 

розслідування злочинів [15, с. 197]. 
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Представниками відомих криміналістичних наукових шкіл 

запропоновано власні визначення способу вчинення злочину. Усі вони 

залежать від поглядів учених, кількості опрацьованого ними емпіричного 

матеріалу. Зокрема, спосіб учинення злочину тлумачать як: 

– об’єктивно та суб’єктивно обумовлену систему поведінки суб’єкта 

до, під час і після вчинення злочину, що утворює характерні сліди, які 

дають змогу за допомогою криміналістичних прийомів та засобів отримати 

уявлення про сутність того, що відбулося, окремі риси злочинця та 

визначити на цій підставі найбільш оптимальні методи вирішення завдань 

розкриття злочину (М. П. Яблоков) [223, с. 48]; 

– діяльність, елементами якої є дії, операції, рухи, прийоми, що 

призводять до певних наслідків і викликають певні зміни в навколишньому 

середовищі (В. О. Образцов) [222, с. 59]; 

– обумовлений (детермінований) цілою низкою об’єктивних і 

суб’єктивних чинників комплекс дій суб’єкта з підготовки, учинення та 

приховування злочину (І. Ф. Герасимов) [106, с. 34]; 

– система взаємозалежних та взаємообумовлених дій, за допомогою 

яких злочинець досягає своєї мети (І. А. Возгрін) [94, с. 26]. 

Найпоширенішими способами вчинення цієї категорії злочинів є 

розкрадання, які зазвичай учиняють службові особи. Вони полягають в 

умисному протиправному оберненні особою певним способом державного, 

комунального чи приватного майна на свою користь або на користь іншої 

особи. Специфічним способом розкрадання у сфері будівництва 

є привласнення, розтрата і заволодіння майном шляхом зловживання 

службовим становищем [150, с. 43–48]. 

З огляду на матеріали практики, способам учинення розкрадань у 

сфері будівництва притаманні певні закономірності [427, с. 155–158]. 

По-перше, спосіб злочину та його складові детерміновані 

об’єктивними (обстановка та умови, у яких діє злочинець) та 

суб’єктивними (знання, уміння й навички, що визначають професіоналізм 
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злочинця) чинниками. Спосіб завжди є результатом комплексного впливу 

багатьох факторів. Чим частіше відповідні чинники знаходять вияв у діях 

злочинця, тим більше слідів він залишає та, відповідно, повнішу 

інформацію для висунення версій про характер події та особу злочинця. 

По-друге, способи вчинення розкрадань повторюються. Це означає, 

що злочинець, перебуваючи в певній обстановці, вчиняє здебільшого 

тотожні дії. Доцільно згадати існуючі наукові розробки стосовно 

криміналістичної категорії «усталеність способу злочину» [434]. 

Можливість відтворення способу вчинення злочину та повнота повторення 

складових його ознак залежать від збереження сукупності взаємодіючих 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, під впливом яких спосіб 

сформувався.  

По-третє, найчастіше структура способу вчинення розкрадань має 

кваліфіковану (триелементну) структуру – сукупність дій (операцій) щодо 

підготовки, учинення та приховування, що здійснюються в певній 

послідовності. Кожній з цих операційних груп властива своя внутрішня 

логіка, специфічні ознаки, що мають криміналістичне значення.  

По-четверте, кожному способові вчинення злочину (кожному етапу 

способу) притаманні специфічні сліди (відображення), що є орієнтиром 

для отримання слідчим імовірної інформації не лише про спосіб, а й про 

інші елементи криміналістичної характеристики. Унаслідок того, що 

розкрадання відбуваються в тотожних умовах й однаковими способами, 

сліди злочину також повторюються, причому дублюються їх локалізація, 

характер і вид. Отже, спосіб учинення злочину є засобом відображення в 

середовищі події злочину та якостей особи, яка його вчинила. 

По-п’яте, спосіб учинення злочину вказує на важливі для 

встановлення істини в кримінальному провадженні суттєві обставини, які 

визначають обрання конкретних прийомів і криміналістичних засобів 

отримання інформації про злочин. Адже розкрити розкрадання та 
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встановити осіб, причетних до його вчинення, можна лише за умов, що 

встановлено конкретний спосіб. 

Таким чином, спосіб учинення розкрадання у сфері будівництва 

можна визначити як об’єктивно та суб’єктивно детерміновану систему 

навмисних дій суб’єкта злочину (злочинної групи) та їх комплексів 

(технологій), що спрямовані на підготовку, учинення та приховування 

незаконного заволодіння коштами та майном
1
. 

На думку опитаних правоохоронців, серед умов, що сприяють 

учиненню розкрадань у сфері будівництва об’єктів інфраструктури та 

житлового фонду, найбільш значущими є такі: корумпованість 

розпорядників коштів (75,0 %); відсутність у працівників правоохоронних 

органів специфічних знань у будівельній галузі (57,0 %); порушення 

(недбалість) під час складання документів щодо виконання будівельно-

ремонтних робіт (32,0 %); неефективність, а в певних випадках і 

відсутність сучасних методик контролю якості виконаних будівельних 

робіт (28,0 %); неефективність реагування держави на кримінальні 

правопорушення службових осіб у сфері будівництва (7,0 %) (додаток Д).  

Злочини в цій сфері вчиняють як службові особи управлінь 

капітального будівництва обласних державних адміністрацій, комунальних 

підприємств, так і працівники підприємств-підрядників. 

                                                           
1
 До злочинів, пов’язаних з різними видами розкрадань у сфері будівництва, 

можна зарахувати: привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України); злочини у сфері 

господарської діяльності: фіктивне підприємництво (ст. 205); нецільове використання 

бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без 

встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210); підроблення 

документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів 

(ст. 358); злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг: зловживання владою або службовим становищем (ст. 364); 

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1); зловживання повноваженнями 

особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2); службове підроблення (ст. 366); 

службову недбалість (ст. 367); незаконне збагачення (ст. 368-2); зловживання впливом 

(ст. 369-2). 
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Такі види злочинів зазвичай учиняють два типи осіб: службові особи, 

а також матеріально відповідальні особи, яким ввірено матеріальні 

ресурси, призначені для будівництва. 

Зловживання з боку службових осіб та осіб, яким ввірено матеріальні 

ресурси, призначені для будівництва, досить часто реалізовуються завдяки 

злочинній змові останніх, нерідко включаючи інших суб’єктів 

господарської діяльності (виконавців, підрядників тощо) та виявляються в 

такому: 

– розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення вартості робіт з 

будівництва (ремонту, обслуговування) об’єктів, на яких здійснюються 

роботи; 

– здійснення публічних закупівель без проведення процедур, 

передбачених законодавством, якщо сума договору перевищує 

встановлену законодавством межу; 

– незаконний поділ замовником предмета закупівлі на частини з 

метою уникнення процедур, передбачених законодавством; 

– здійснення закупівлі непридатних до використання або 

експлуатації устаткування, товарно-матеріальних цінностей; 

– оплата зобов’язань за договором, що перевищує граничні суми 

витрат; 

– невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх 

функціональних обов’язків щодо прийняття робіт і послуг за кількістю та 

якістю; 

– підписання службовою особою замовника завідомо неправдивого 

акта виконаних робіт; 

– укладання фіктивних угод на виконання робіт щодо будівництва, 

капітального ремонту. 

Зловживання з боку учасників торгів та постачальників: 

– службове підроблення службовими особами підприємств, установ, 

організацій дозвільних і звітних документів; 
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– подання службовими особами неправдивих даних щодо термінів та 

обсягів виконаних робіт з метою привласнення коштів; 

– службова недбалість службових осіб установ, підприємств, 

організацій у ході прийняття та підписання актів виконаних робіт із 

завищенням їх вартості; 

– створення суб’єкта господарювання з метою отримання коштів за 

договором, не виконуючи умов цього договору; 

– реалізація замовнику недоброякісної, тобто такої, що не відповідає 

встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або 

некомплектної продукції чи товарів; 

– підроблення документів, що підтверджують якість виконаних робіт 

і використаних матеріалів; 

– надання неправомірної вигоди службовій особі за підписання 

фіктивного або такого, що не відповідає дійсності, акта виконаних робіт; 

– підроблення актів виконаних робіт [32, с. 75–76]. 

У формуванні способу ключову роль відіграють об’єктивні чинники, 

проте в ньому відображено й суб’єктивні властивості особи злочинця. 

Наприклад, С. А. Тарарухін стверджує, що конкретний спосіб учинення 

розкрадання характеризується специфічним набором об’єктивних і 

суб’єктивних обставин, що його детермінують, визначають послідовність 

дій та сам об’єктивується зовні завдяки цим діям [390, с. 141–142].  

Питома вага крадіжок серед злочинів у сфері будівництва є досить 

значною. Це пов’язано з тим, що більшість з них учиняють особи, які 

безпосередньо перебувають на об’єкті будівництва, а також особи, умисел 

на вчинення злочину в яких виник раптово.  

Трапляються й випадки, коли злочин вчиняється за попередньою 

змовою групою осіб, серед яких є особи, що мають стосунок до об’єкта 

будівництва. Ідеться переважно про крадіжки майна або ж будівельних 

матеріалів, інструменту, особистих речей будівельників, які з тих чи інших 
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причин залишили без нагляду, або ж охорону яких не було організовано на 

належному рівні.  

Наприклад, приблизно о 19:00 працівник ТОВ «Б.» ОСОБА_1 

домовився з охоронцем ТОВ «Б.» ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_1 прийде 

разом зі своїм знайомим на будівельний майданчик житлового будинку з 

метою викрадення будівельних матеріалів. ОСОБА_4, який був охоронцем 

вказаного майданчика, погодився безоплатно сприяти, вільно пропустивши 

на територію будівельного майданчика, учиненню ОСОБА_1 та його 

знайомим таємного викрадення майна. Таким чином ОСОБА_4 усунув 

перешкоди перед співучасниками крадіжки, надавши їм можливість 

безперешкодно перебувати на території будівельного майданчика, та 

вказавши їм на будівельні матеріали, які можна викрасти [61]. 

Однак найчастіше призводять до значних матеріальних і грошових 

збитків розкрадання, які вчиняють службові особи шляхом зловживання 

службовим становищем та службового підроблення. На основі аналізу 

судової практики можна виокремити найбільш поширені види розкрадань 

у сфері будівництва [159, с. 40–48], зокрема: 

1. Привласнення коштів, виділених на будівництво або закупівлю 

будівельних матеріалів, шляхом зловживання службовим становищем. 

Зазвичай таке незаконне заволодіння майном здійснюється шляхом 

внесення службовою особою неправдивих відомостей до офіційних 

документів з метою завищення обсягу робіт, вартості матеріалів, що надає 

змогу в подальшому штучно збільшити обсяги фінансування та 

привласнити кошти.  

Наприклад, під час виконання підрядних робіт, передбачених 

договором підряду та додатковими угодами до цього договору, в 

ОСОБА_2 виник злочинний намір, спрямований на привласнення 

бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм 

службовим становищем та внесення до офіційних документів – актів 

приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в завідомо неправдивих 



109 

відомостей. Так, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_2 під час 

складання акта приймання виконаних будівельних робіт, діючи умисно, 

порушуючи вимоги п. 3.3.10.1 Державних будівельних норм Д. 1.1-1-2000, 

з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм 

службовим становищем внесла завідомо неправдиві дані до вказаних актів 

приймання виконаних будівельних робіт, свідомо завищивши обсяги 

виконаних робіт та обсяги фактично використаного матеріалу на загальну 

суму 753 тис. грн. На підставі завідомо неправдивих офіційних документів, 

а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, 

Управління капітального будівництва міської ради зайво сплатило кошти 

на користь ПП «Л.» на загальну суму 753 тис. грн, які надалі привласнила 

ОСОБА_2 [89]. 

2. Розтрата коштів, виділених на будівництво, шляхом зловживання 

службовим становищем. Здебільшого здійснюється службовою особою, у 

віданні якої перебуває чи якій ввірено майно шляхом нецільового 

використання майна та ресурсів. 

Наприклад, ОСОБА_5, діючи умисно, цілеспрямовано, з метою 

розтрати грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, 

достовірно знаючи, що вказані акти виконаних робіт форми КБ-2в ним 

сфальсифіковані, діючи умисно, в інтересах TOB «Б.», зловживаючи своїм 

службовим становищем, достовірно знаючи, що поточний ремонт 

фактично не виконаний, ужив заходів щодо перерахування TOB «Б.» 

грошових коштів у сумі 599,2 тис. грн, тобто суми, яка завищена на 

237,7 тис. грн, чим здійснив розтрату бюджетних коштів, що в 250 разів 

перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян [75]. 

3. Заволодіння коштами, виділеними на будівництво, шляхом 

зловживання службовим становищем службовою особою. Найчастіше 

полягає у внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів; 

завищенні обсягу виконаних робіт; штучному завищенні кількості 

необхідних матеріалів та обладнання; частковому виконанні або ж 
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повному невиконанні тих чи інших будівельних робіт; використанні 

будівельних матеріалів низької якості, які в документах відображено як 

високоякісні та дорогі. 

Наприклад, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ПП «К.», 

будучи службовою особою, маючи умисел на заволодіння чужим майном 

шляхом зловживання службовим становищем, усвідомлюючи та 

достовірно знаючи, що будівельні роботи з будівництва багатоквартирного 

житлового будинку виконані частково, підписав та завірив печаткою 

підприємства акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із 

завищеними обсягами виконаних робіт, згідно з якими вартість виконаних 

будівельних робіт та витрати на будівництву житлового будинку, з 

урахуванням ПДВ становить 891 тис. грн. Надалі ОСОБА_2 шляхом 

зловживання службовим становищем заволодів грошовими коштами на 

загальну суму 430 тис. грн, які були безпідставно перераховані за 

завищеними обсягами будівельних робіт за актом приймання виконаних 

будівельних робіт [53]. 

Причому кожен вид розкрадання поєднується з використанням 

різноманітних способів службового підроблення. Найчастіше підробляють 

договори підряду на виконання будівельних робіт, акти приймання 

виконаних робіт, відомості щодо виплати заробітної плати, довідки 

вартості будівельних матеріалів, довідки вартості виконаних робіт тощо. 

Крім того, службові особи будівельних організацій вдаються до 

таких схем розкрадань у сфері будівництва: 

1. Умисне завищення обсягів і вартості виконаних робіт. У цьому 

разі будівельні роботи проводяться, але в значно менших обсягах та з 

використанням значно меншої кількості будівельних матеріалів. Це 

здійснюється з метою подальшого обернення надлишкових коштів, 

виділених на будівництво, на користь зловмисника.  

Наприклад, ОСОБА_3 як посадова особа, достовірно знаючи про 

фактичну вартість та обсяги виконаних робіт на об’єкті реконструкції, 
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зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ФОП, 

підписав акт виконаних робіт № 2 типової форми КБ-2в за вказаним 

об’єктом на суму 908,6 тис. грн із фактично завищеною його вартістю на 

150 тис. грн, чим допустив розтрату коштів державного та місцевого 

бюджету на відповідну суму [73]. 

Загалом завищення обсягів виконаних робіт у сфері будівництва 

відображається у відповідних актах (про розбирання існуючих споруд і 

фундаментів; перевезення сміття; розроблення ґрунту вручну в траншеях; 

засипку вручну траншей і пазух; перевезення ґрунту; роботи на відвалі; 

розроблення ґрунту із завантаженням в автомобілі-самоскиди 

екскаваторами; зачищення дна і стінок вручну в котлованах і траншеях, 

розроблених механізованим способом; укладання блоків і плит 

фундаменту; установлення блоків стін підвалів тощо).  

Однак часто трапляються випадки, коли акт складено про виконання 

робіт із залученням техніки, на що виділяються відповідні кошти, а 

фактично роботи виконуються вручну, без застосування техніки 

(наприклад, підготовка рову для прокладення комунікацій). У такому разі 

зловмисникам вдається незаконно заволодіти коштами, не привертаючи 

зайвої уваги, оскільки роботи здебільшого виконують наймані працівники 

за мізерну оплату, а факт виконання робіт за допомогою ручної праці, а не 

із залученням техніки, не фіксують. 

2. Фіктивне виконання будівельних робіт. Будівельні роботи 

виконують частково, або ж взагалі не виконують, а з метою приховання 

цього факту підробляються довідки про їх виконання.  

Наприклад, ОСОБА_3, маючи злочинний умисел щодо 

привласнення, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм 

службовим становищем, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4, склав і 

підписав акт приймання виконаних робіт на суму 243,4 тис. грн, до якого 

вніс неправдиві відомості, достовірно знаючи, що в порушення вимог 

договору не виконані роботи. Згідно з висновком будівельно-технічної 
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експертизи, вартість фактично виконаних робіт, відповідно до акта 

приймання виконаних будівельних робіт за капітальним ремонтом, 

становить 205,5 тис. грн. Невідповідність вартості фактично виконаних 

ремонтно-будівельних робіт пред’явленому акту, тобто матеріальний 

збиток, становить 37,8 тис. грн [82].  

3. Невиконання будівельних робіт після перерахування коштів. 

Наприклад, ОСОБА_2, реалізовуючи умисел на розтрату чужого майна в 

особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим 

становищем та вчинення службового підроблення, використав грошові 

кошти, перераховані ТОВ як авансові платежі, на власні потреби, а саме: 

на оплату оренди офісного приміщення, заробітної плати працівникам, 

закупівлю будівельних матеріалів, що не були використані під час 

проведення будівельно-монтажних робіт, та оплату будівельно-монтажних 

робіт, які не було виконано, на об’єкті реконструкції з прибудовою та 

надбудовою до школи [47]. 

На сучасному етапі активного розвитку інформаційних технологій 

документи та документообіг загалом є необхідними складовими 

здійснення різних видів господарської діяльності, а отже, основою будь-

яких суспільних відносин. Сфера будівництва не становить виняток, 

оскільки всі процеси, пов’язані з нею, потребують використання значної 

кількості різних документів, починаючи з дозвільної документації й 

закінчуючи звітними документами, виписками, накладними тощо. 

Аналіз судової практики дає змогу дійти висновку, що в Україні 

злочини у сфері будівництва вчиняються здебільшого разом із 

підробленням документів, печаток, штампів, бланків, накладних, шляхом 

складання неправдивих офіційних документів, внесенням до офіційних 

документів завідомо неправдивих відомостей, повною або ж частковою 

зміною змісту чи реквізитів документів шляхом виправлень, підчищень, 

дописок тощо. Тобто злочини, що стосуються сфери будівництва, у 

формулі кваліфікації часто містять ст. 366 та 358 КК України. Це залежить 
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не лише від способу вчинення підроблення, а й від ознак суб’єкта. Так, 

ст. 358 КК України передбачає відповідальність за підроблення, 

учинюване виключно не службовими особами, наприклад, приватним 

підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, іншою особою, яка 

здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг. У 

разі ж підроблення документа службовою особою діяння кваліфікують як 

службове підроблення, відповідальність за яке передбачено ст. 366 КК 

України. У такому разі суб’єктом службового підроблення може бути 

лише службовець юридичної особи публічного або приватного права. 

На думку А. Ф. Волобуєва, з практичної точки зору найбільш 

важливе криміналістичне значення має класифікація документів, яка 

ґрунтується на ознаках призначення документа, характері закріпленої 

інформації та її матеріального носія. За цими критеріями пропонується 

поділяти документи на такі види:  

– що визначають економічну структуру й організаційно-правовий 

статус підприємства та стан фінансового контролю; 

– які свідчать про заняття певним видом підприємницької діяльності;  

– бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку та 

звітності; 

– автоматизованого робочого місця бухгалтера, економіста, 

плановика, аналітика;  

– банківські документи; 

– касові та розрахункові документи; 

– підроблені (фальсифіковані) документи;  

– робочі записи службових осіб, зміст яких має значення для 

кримінального провадження; 

– магнітні носії інформації; 

– електронні копії письмових документів та інша електронна 

інформація (програмне забезпечення) [102, с. 126]. 
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Наведена класифікація, безперечно, має важливе значення для 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва. Однак слід 

зауважити, що запропоновано й інші критерії розподілу таких документів.  

На основі проведеного аналізу практики розслідування економічних 

злочинів І. М. Осика виокремлює категорії документів, які найчастіше 

підробляють і використовують як засоби вчинення злочинів у сфері 

підприємництва, котра охоплює досліджувану нами сферу будівництва. 

Залежно від функціонального призначення виокремлюють: документи, що 

визначають правове становище суб’єкта підприємництва; договори та 

супутні документи; платіжні інструменти; документи з обліку та звітності; 

документи, що посвідчують особу. Наголошується, що така класифікація 

документів за функціональним призначенням є умовною, оскільки деякі 

документи можуть виконувати декілька функцій одночасно. Так, договір 

може бути супровідним документом під час переказу грошей, за певних 

умов відображати рух товарно-матеріальних цінностей, а з точки зору 

бухгалтерського обліку є первинним документом [301, с. 25–39].  

Водночас документи, які визначають правове становище суб’єкта 

розподілено на установчі (установчий акт, статут, засновницький договір 

або протокол установчих зборів, положення юридичної особи, рішення 

засновників чи уповноваженого ними органу про створення юридичної 

особи, документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) 

вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) 

тощо; реєстраційні (свідоцтво про державну реєстрацію, виписка з 

Єдиного державного реєстру, довідка про взяття на облік в органах 

статистики, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, 

фондах соціального страхування) і дозвільні (дозволи на здійснення певної 

діяльності, а також ліцензії, патенти) [301, с. 25–39]. 

Договори є найбільш поширеною категорією документів, оскільки 

господарська діяльність відбувається у формі різноманітних цивільно-

правових правочинів. У межах укладання та реалізації договору готують 
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інші супутні документи. До документів, які підтверджують факт 

виконання договірних зобов’язань, належать: транспортні (товаро-

транспортні накладні, консонаменти, залізничні накладні, квитанції); 

супровідні документи щодо товарно-матеріальних цінностей (рахунок-

фактура, специфікація, ярлики, опис, сертифікат якості продукції); довірчі 

(довіреність, договір доручення на отримання товару або виконання 

певних дій щодо правочину); контролюючі (акт прийому, акт 

відвантаження, акт здачі-прийому товарів); платіжні, які підтверджують 

факт сплати за придбаний товар або надані послуги [301, с. 25–39]. 

Варта уваги й диференціація договорів, які використовують у 

злочинній діяльності. Так, з-поміж них виокремлено дві групи: фіктивні та 

підроблені. Фіктивний договір – це оформлений належним чином договір, 

де зафіксовано господарську операцію, якої насправді не було. Натомість 

підроблений договір відображає здійснену насправді господарську 

операцію, проте за умов, що службова особа, яка його підписує, умисно 

вносить до нього неправдиві відомості щодо кількості, якості, наявності 

предмета правочину або щодо однієї зі сторін з метою ввести в оману 

контрагента чи третю сторону [301, с. 25–39]. 

Не менш значущим є розподіл документів бухгалтерського обліку на 

первинні та зведені. Первинний документ містить відомості про 

господарську операцію та підтверджує її здійснення. Фактично до 

первинних документів належать договірні, супутні та розрахункові 

документи. Для бухгалтерії вони є підставою для переказу коштів та 

відпуску товару залежно від умов правочину. Зведені облікові документи, 

до яких належать облікові регістри, бухгалтерські звіти, податкові звіти й 

баланси, складають для контролю та впорядкування оброблення даних 

щодо операцій, проведених протягом певного часу на підставі первинних 

документів [301, с. 25–39]. 

Слушною слід визнати позицію І. М. Осики стосовно того, що 

первинні документи підробляють співробітники бухгалтерії, керівники 
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підприємств та інші особи шляхом повної або часткової підробки. Зведені 

документи підробляють працівники бухгалтерії або зацікавлені керівники 

шляхом внесення неправдивих відомостей. Підроблені звітні документи 

використовують для ухиляння від сплати податків, шахрайських дій із 

фінансовими ресурсами та заволодіння чужим майном шляхом розтрати, 

привласнення або зловживання службовим становищем. Внесення 

неправдивих відомостей до зведених документів супроводжується 

підробленням первинних документів. Криміналістичними особливостями 

документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, на відміну від 

інших категорій документів, є те, що їх складають лише бухгалтери 

(головний бухгалтер підприємства) та затверджують керівники суб’єктів 

підприємництва [301, с. 25–39]. 

З огляду на запропоновану класифікацію, у сфері будівництва 

трапляються підроблення різних видів документів, зокрема поєднання 

різних видів в одному злочинному діянні. Це можливо в тому разі, коли 

відбувається реалізація складних злочинних схем щодо привласнення, 

розкрадання майна, будівельних матеріалів, інструменту, коштів, які 

виділено на будівництво, тощо. Найчастіше підробляють договори підряду 

(субпідряду), акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), 

довідки (форма КБ-3) про завищену вартість виконаних будівельних робіт, 

порівняно з фактичними витратами, матеріальні звіти, документи 

(дефектний акт, кошторис), на підставі яких обґрунтовується проведення 

будівельних робіт певної кошторисної вартості, а також, які відображають 

грошовий вираз етапів будівництва, звіти про витрачання будівельних 

матеріалів у співвідношенні з будівельними нормами, відомості на видачу 

заробітної плати за договором підряду на виконання будівельних 

(ремонтних) робіт. Поширеною є також схема реалізації необлікованих 

товарно-матеріальних цінностей є їх недопоставка на об’єкт, на який їх 

було виписано (придбано). Зазначене супроводжується підробленням 

супровідних документів (товарно-транспортних накладних) про одержання 
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матеріалів відповідальною особою, а наприкінці звітного періоду – 

унесенням завідомо неправдивих відомостей про використання матеріалів 

під час проведення будівельних робіт. 

Підроблення здебільшого здійснюють саме службові особи. Шляхом 

підроблення документації, яку використовують у процесі будівництва на 

різних його етапах, вони завищують обсяги та вартість виконаних робіт в 

актах прийому виконаних робіт, проводять незаконне нарахування коштів 

на основі фіктивного акта про своєчасну здачу об’єкта в експлуатацію, 

здійснюють незаконне нарахування на відповідні рахунки авансів, 

привласнюючи різницю між завищеною і фактичною сумою. Крім того, 

шляхом складання фіктивних документів службові особи приховують 

розкрадання грошових коштів, які виділено для закупівлі будівельних 

матеріалів, техніки, устаткування, інвентарю тощо. Як службові, так й інші 

особи шляхом підроблення здійснюють операції щодо повного або 

часткового неоприбутковування за касою грошей, отриманих від 

приватних осіб за виконані роботи, привласнюють включені в робочі 

наряди чи платіжні документи грошові кошти, які заздалегідь було 

нараховано на підставних чи неіснуючих осіб, тощо. Поширеними є 

випадки, коли службові особи складають акти на виконання ремонтних 

робіт, що взагалі не проводилися, завищують у документах обсяги робіт 

(наприклад, під час складання кошторису).  

Наприклад, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які полягали в 

поданні ФОП ОСОБА_3 завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів 

фактично виконаних робіт до актів приймання виконаних будівельних 

робіт з капітального ремонту, учинив розтрату бюджетних коштів на 

загальну суму 124 тис. грн [84]. 

Як вже зазначалося, поширеним є вчинення крадіжок у сфері 

будівництва. Останні посягають на приватне, колективне та державне 

майно. Значну частину посягань становлять крадіжки з приміщень 

(складів, об’єктів будівництва та ін.) матеріальних цінностей, інструменту, 
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техніки, будівельних матеріалів, будівельних виробів, конструкцій, 

особистих речей найманих працівників тощо. Такі злочини можуть 

вчинятися як із застосуванням технічних засобів, що полегшують 

реалізацію злочинного наміру («фомка», «гусяча лапа», «балерина», 

«слон», «пластир», «відмички», «вудочки», «крючки» та ін.), так й 

інструментів і знарядь, призначених для господарсько-побутових потреб 

(лом, сокира, цвяходер, фомка, стамеска, пилка, дрель, склоріз, клей, 

герметик тощо). За допомогою таких пристроїв здійснюються віджимання 

або згинання ригеля врізного чи накладного замків та інших засувних 

пристроїв, виведення з ладу (розчинення) механізму замка 

концентрованою сумішшю азотної і соляної кислоти (так званої «царської 

горілки»), висвердлювання пружинного механізму врізного циліндричного 

замка, зруйнування короба навісного замка, виривання, перепилювання 

або перекушування його дужки, зруйнування конструктивних елементів 

будівель (зокрема стелі, стіни, підлоги), виставлення, вирізання або 

видавлювання віконного скла, зламування стулок віконної рами, кватирки 

чи дверей на лоджіях або балконах (злочинці проникають на лоджії чи 

балкони, спускаючись по канату з даху будинку, або перелазять із сусідніх 

балконів) [231, с. 572]. 

Наприклад, ОСОБА_2, реалізовуючи свої злочинні наміри, навмисно 

з метою крадіжки чужого майна та корисливих мотивів, усвідомлюючи, що 

матеріальні цінності на будівельному майданчику охороняються 

сторожовою охороною, використовуючи власний автомобіль, заїхав на 

охоронювану територію будівельного майданчика та непомітно для 

охоронників і робітників, які в цей час перебували у вагончику, таємно 

викрав 25 рулонів мінерального утеплювача на загальну вартість 

5,5 тис. грн, а також переносну мініелектростанцію-гератор Honda, 

залишкова балансова вартість якої становить 4,7 тис. грн. Таким чином, 

ОСОБА_2 таємно викрав з охоронюваної території будівельного 

майданчика матеріальні цінності на загальну суму 10,2 тис. грн [88]. 
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Крім того, непоодинокими є випадки вчинення крадіжок і 

привласнень ввіреного майна особами, які безпосередньо працюють на 

об’єкті будівництва або ж виконують інші суміжні роботи.  

Такі таємні заволодіння майном можуть вчиняти й іншими 

способами, які виключають застосування будь-яких технічних засобів (так 

званий «безінструментальний» метод (злом вхідних дверей і засувних 

пристроїв, у тому числі шляхом зруйнування корпусу дверей поштовхом 

плеча чи ноги, зняття їх з навісних петель). Наприклад, ОСОБА_3, 

перебуваючи на подвір’ї новозбудованого будинку, з метою викрадення 

чужого майна, потрапив через вікно будинку, звідки таємно викрав 

будівельні матеріали на загальну суму 31,7 тис. грн [69]. 

Крадіжки можуть вчинятися з приміщень, доступ до яких є вільним. 

До них належать: використання заздалегідь викраденого ключа від вхідних 

дверей; знайдення і використання ключа від вхідних дверей; прохід через 

залишені відімкнутими вхідні двері. 

Окремим виявом злочинної діяльності є різні види шахрайств, що 

вчиняються у сфері фінансування будівництва. Відповідно до 

законодавства, шахрайство є специфічним злочином проти власності. Його 

особливість полягає в тому, що потерпіла особа під впливом певних дій 

злочинця добровільно передає зловмиснику майно. У зв’язку з активним 

розвитком технологій, а також ураховуючи постійну трансформацію 

законодавчих механізмів регулювання різних видів господарських, 

банківських та інших операцій, способи вчинення шахрайських дій щодо 

коштів, майна тощо постійно трансформуються, що ускладнює роботу 

правоохоронних органів.  

Технології шахрайства у сфері будівництва охоплюють комплекс 

підготовчих заходів, у тому числі з використанням офіційних документів 

та здійсненням різних господарських операцій як з метою обману 

потерпілого на етапі підготовки до вчинення злочину, так і з метою 

приховування ознак правопорушення шляхом: створення уявлення про 
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законність купівлі-продажу нерухомого майна, яке не може бути 

відчужене (43,1 %); введення потерпілого в оману щодо отримання 

заробітку від фінансування будівництва об’єкта нерухомості (28,6 %); 

використання підроблених документів та створення уявлення про 

наявність пільг, які дають змогу отримати житло або кошти на будівництво 

(придбання) нерухомості (18,2 %); використання для будівництва коштів 

особи та створення умов для набуття іншою особою права власності 

(17 %); укладання агентського договору, предметом якого є будівництво 

житла за кордоном, без наміру виконувати зобов’язання (6,8 %) 

(додаток Е). 

Крім того, значної уваги потребують злочини у сфері будівництва, 

пов’язані з порушеннями вимог законодавчих норм та інших нормативно-

правових актів про охорону праці, а також учинені внаслідок порушень 

правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, 

оскільки випадки вчинення останніх є досить поширеними та призводять 

до тяжких чи особливо тяжких наслідків [160, с. 124–130]. 

З огляду на результати узагальнення матеріалів кримінальних 

проваджень і наукових досліджень можна виокремити такі варіанти 

вчинення злочинних порушень законодавства про охорону праці та правил 

безпеки під час виконання будівельних робіт:  

– відсутність (неналежний рівень) контролю за дотриманням правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою в процесі 

будівельних робіт (за обмеженням доступу до об’єктів з підвищеною 

небезпекою; за використанням технічних засобів працівниками-

виконавцями робіт на цих об’єктах; за дотриманням особистої безпеки та 

ін.) [245, с. 304–307]; 

– незадовільна організація робіт і заходів щодо техніки безпеки під 

час будівництва;  
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– допуск до виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою 

не підготовлених відповідним чином осіб, які не мають відповідної 

кваліфікації або досвіду; 

– надання вказівок про виконання робіт з порушенням правил 

безпеки; 

– допущення сторонніх осіб на територію будівельного об’єкта; 

– відсутність належного контролю за територією, на якій 

здійснюються роботи, унаслідок чого можливе проникнення на територію 

будівництва сторонніх осіб; 

– робота без спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 

захисту (респіратори, захисні рукавиці та ін.); 

– використання неперевіреного або несправного інструменту, 

експлуатація обладнання, яке не відповідає вимогам техніки безпеки; 

– зняття чи переведення робітника з однієї ділянки роботи на іншу, 

недотримання правил безпеки, технологічних чи проектних вимог на 

першій ділянці роботи; 

– початок або припинення виробничих робіт у сфері будівництва, що 

не відповідає правилам безпеки; 

– приведення в дію шляхом натиснення, включення пускових 

кнопок, у небезпечній зоні дії яких перебувають люди; 

– зміна встановленого порядку проведення відповідної роботи 

(наприклад, зменшення або збільшення часу); 

– неправильне встановлення обладнання відповідно до інших 

механізмів, проїздів, проходів тощо; 

– зняття захисних засобів з обладнання та робота на ньому без 

вказаних засобів [160, с. 124–130]. 

Отже, проведене нами дослідження теоретичної складової та аналіз 

практичної діяльності дає змогу дійти висновку про те, що у сфері 

будівництва існує різноманіття способів учинення злочинів. Зазвичай 

правоохоронці розслідують різні види розкрадань, поєднаних з 



122 

підробленням документів. Така негативна тенденція зумовлена, передусім, 

значною кількістю документів, обіг яких здійснюється в процесі 

будівництва та які пов’язані з наданням дозволів, розробленням проектної 

документації, закупівлею матеріалів, наданням послуг, виконанням певних 

видів робіт тощо. Здебільшого підроблення вчиняють службові особи, але 

не менш поширеними є підроблення, учинені особами, які здійснюють 

професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, і які не є 

службовими особами. Метою злочинців, незалежно від їхнього правового 

статусу, є отримання неправомірної вигоди, привласнення майна та 

коштів, виділених на будівництво [177, с. 192–193]. 

Те саме стосується і шахрайств, пов’язаних із залученням коштів 

громадян на будівництво житла. Результати вивчення правозастосовної та 

судової практики доводять, що способи вчинення досліджуваної категорії 

злочинів постійно вдосконалюються. Такі злочини означені високим 

рівнем латентності, що ускладнює їх виявлення та запобігання.  

Не меншу загрозу становлять і різні види порушень вимог 

законодавчих норм та інших нормативно-правових актів про охорону 

праці, а також правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою у сфері будівництва. Такі правопорушення часто призводять 

до травмування як працівників будівельного об’єкта, так й інших осіб. 

Крім того, вищезазначені порушення на об’єктах проведення будівельних 

робіт можуть спричиняти загибель людей та інші тяжкі й особливо тяжкі 

наслідки. 
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2.3. Структурний аналіз інших елементів криміналістичної 

характеристики злочинів у сфері будівництва 

 

Обстановка вчинення злочину. Більшість публікацій з методики 

розслідування економічних злочинів зазвичай починаються з аналізу 

відповідної нормативно-правової бази та специфіки тих чи інших 

технологічних процесів («сфера нормативно-правового регулювання», 

«технологія здійснення фінансово-господарських операцій», «економіко-

правова характеристика галузі» тощо). У межах цього підходу обстановку 

розглядають у контексті застосування норм економічного (фінансового, 

господарського) регулятивного законодавства та пов’язаних з ним норм 

кримінального й адміністративного законодавства. Ця позиція 

підтверджується судовою практикою [331]. Про вивчення нормативної 

складової в діяльності об’єкта обслуговування, зокрема в межах ведення 

справ оперативного обліку, ідеться в низці наукових джерел щодо проблем 

теорії оперативно-розшукової діяльності ще радянського 

періоду [255, с. 5–10; 321, с. 49]. 

Отже, зіставлення нормативної і фактичної моделей економічної 

діяльності та виявлення на цій підставі певних розбіжностей дає змогу 

встановити ознаки об’єктивної сторони злочинів. 

Ми поділяємо думку В. Д. Ларічева, який вважає, що для вирішення 

завдань розслідування економічних злочинів, у тому числі у сфері 

будівництва, потрібна характеристика галузі (сфери, виду) господарської 

діяльності, що складається з організаційної, правової, технологічної та 

економічної складових [257, с. 64]. 

Адже на рівні конкретного злочину аналіз обстановки оперативним 

працівником і слідчим буде найбільш ефективним лише за умов 

дослідження всіх чинників, пов’язаних з характеристикою сфери (галузі) 

економічної діяльності. Така характеристика – це певна інформаційна 

модель, що відображає особливості механізму функціонування об’єкта 
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(наприклад, будівельної компанії, підрядної організації), господарської 

галузі (наприклад, промисловість, житлова сфера), правових підстав 

проведення фінансових і господарських операцій (наприклад, будівництво, 

фінансування, кредитування), організаційної структури управління, 

бухгалтерського обліку та звітності, документообігу й інших чинників, що 

мають значення для розслідування злочинів. Безперечно, передусім слід 

аналізувати фактори, що за певних умов сприяють учиненню злочинів. Їх 

встановлення дає змогу більш ефективно прогнозувати ймовірну злочинну 

технологію. 

Під час аналізу цих чинників слід виконати низку важливих завдань: 

по-перше, з’ясувати, якими нормативно-правовими актами регламентовано 

діяльність суб’єктів правовідносин у певній галузі, та встановити, яким 

чином ця діяльність здійснювалася з огляду на фактичні обставини; по-

друге, визначити, наскільки фактична діяльність суб’єктів правовідносин 

відповідає правилам, встановленим нормами регулятивного законодавства, 

а в разі їх порушення – щодо необхідності застосування норм 

кримінального й адміністративного законодавства; по-третє, виявити 

ознаки порушення нормативних вимог, наявність їх зв’язку з діями 

конкретних службових осіб, а також розмір завданої цими діями шкоди. 

Згідно з тлумачним словником української мови, обстановка – це 

«комплекс умов, у яких що-небудь відбувається». Натомість у 

криміналістиці вказана категорія має специфічний зміст, пов’язаний з 

ретроспективним характером процесу розслідування [3]. 

Елементами структури обстановки вчинення злочину В. Д. Берназ 

вважає: матеріальне середовище, тобто час, місце, об’єкт, макро- та 

мікропогодні умови; організаційно-управлінське середовище (виробничо-

функціональні об’єкти, правоохоронні елементи); соціально-психологічне 

середовище (мікроклімат у колективі за місцем роботи, психологічна 

обстановка за місцем проживання) [26, с. 45–47]. 
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Як зазначає А. Ф. Волобуєв, розслідування злочинів відбувається під 

впливом факторів місця, часу його проведення, поведінки осіб – учасників 

кримінального процесу, наявності в розпорядженні слідчого відповідних 

засобів вирішення завдань розслідування, протікання процесів суспільного 

життя, які впливають на діяльність правоохоронних органів. Сукупність 

цих факторів визначає конкретну динамічну обстановку, у якій діють 

слідчий та оперативні працівники, здійснюючи конкретний акт 

розслідування. З огляду на безперечний вплив цієї обстановки на процес 

розслідування за кримінальним провадженням, у криміналістиці їй 

приділяють особливу увагу, іменуючи її слідчою ситуацією. 

Криміналістична методика, вивчаючи такий об’єкт, як діяльність з 

розслідування злочинів, та базуючись на вищенаведеному посиланні, 

звертає увагу передусім на залежність, пов’язану з виникненням слідчих 

ситуацій та їх впливом на черговість й особливості проведення слідчих, у 

тому числі негласних, дій [102, с. 200]. 

На думку М. П. Яблокова, подія злочину, його попередня підготовка 

і, відповідно, подальше приховування слідів учиненого діяння 

відбуваються в конкретних умовах місця з певною речовою обстановкою, 

особливостями часу, освітлення, впливу природно-кліматичних факторів, 

виробничої діяльності, побуту тощо. Зазначені умови різною мірою в певні 

моменти підготовки, учинення й приховування злочину впливають на 

протиправну подію. Обстановкою вчинення злочину науковець іменує 

«систему різноманітних об’єктів, явищ і процесів, які, взаємодіючи в 

момент протиправного діяння, характеризують місце, час, речові, 

природно-кліматичні, виробничі, побутові й інші умови навколишнього 

середовища, особливості поведінки учасників події, психологічні зв’язки 

між ними й подібні фактори об’єктивної реальності, що визначають 

можливість, умови й інші обставини вчинення злочину» [224]. 

О. В. Сіренко зазначає, що складовими обстановки вчинення злочину 

переважно можуть бути: місце та час його вчинення; об’єкт і предмет 
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злочинного посягання; склад учасників; матеріальні елементи 

навколишнього середовища; зв’язки, наявні між вказаними компонентами 

й іншими елементами криміналістичної характеристики. У працях ученої 

констатовано, що обстановка вчинення злочину впливає на відображення 

злочинної діяльності шляхом утворення відповідної слідової картини та 

злочинного наслідку. Науковець доводить, що для розкриття й 

розслідування злочину має значення не лише безпосередньо обстановка 

його вчинення, а й обстановка до і після таких дій. Варіативність сфери 

життєдіяльності людини, у якій вчиняють злочин, визначає процес 

пізнання механізму його підготовки, учинення та приховування [368]. 

Обстановку вчинення злочинів у сфері будівництва можна 

розглядати в контексті слідчих ситуацій, що виникають під час 

розслідування цих подій, а також залежно від інших елементів їх 

криміналістичної характеристики [166, с. 117–128]. 

На наш погляд, саме сфера діяльності, у якій учинено злочин, має 

специфічні властивості, зумовлені виникненням відповідної слідової 

картини внаслідок учинення злочину. Так, розглядаючи сферу 

будівництва, слід ураховувати, що злочини, учинені в межах окресленої 

галузі господарської діяльності, мають своєрідні, не притаманні іншим 

категоріям правопорушень, особливості, що впливають на формування 

слідової картини будь-якого злочину, учиненого в цій галузі. Така 

особливість стосується абсолютно всіх злочинних посягань, учинених у 

сфері будівництва. 

Саме тому обстановку вчинення злочину вважають певним 

«каркасом», що об’єднує в систему всі елементи механізму злочинного 

діяння і відповідні зміни в матеріальному та соціальному середовищі як 

відображення протиправної діяльності суб’єкта злочину й інших 

осіб [247, с. 49–54]. 

Окремі автори, досліджуючи структуру злочинів, акцентують увагу 

на системі, у якій діє винувата особа. Так, А. В. Дулов зауважує, що під час 
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учинення злочину використовують організаційну, технологічну структуру, 

документообіг, а отже, розробляючи конкретну методику, слід вивчити 

систему, у якій провадить діяльність суб’єкт злочину. Г. А. Густов 

стверджує, що на поведінку правопорушників впливає обстановка не лише 

на підприємстві, де цей злочин учинено, а й на інших. Водночас слід брати 

до уваги обстановку в районі, місті, країні. 

Більшість авторів одностайні в тому, що окреслене поняття є 

складним структурним елементом криміналістичної характеристики. 

Обстановка розкрадання – це місце (будівельний майданчик, 

структурний підрозділ організації, будівельного підприємства тощо); 

умови, визначені технологічним процесом або операцією (проведення 

висотних монтажних/оздоблювальних робіт; розроблення ґрунту; 

занурення опор у ґрунт тощо); система обліку та звітності, зберігання та 

руху коштів, матеріальних цінностей; документообіг (оформлення та рух 

управлінських, проектних, облікових, бухгалтерських, лабораторних, 

технічних, технологічних, виробничо-господарчих, статистичних й інших 

документів); вид продукції, яку використовують (будівельні матеріали, 

суміші, техніка, інструмент тощо); час (астрономічний), сезонність робіт; 

канали реалізації одержаного злочинним шляхом. 

Отже, обстановкою вчинення злочинів у сфері будівництва є 

передусім місце, умови, визначені процесом будівництва, системою обліку 

та звітності, порядком зберігання та рухом коштів і матеріальних 

цінностей, документообігом, часом, станом дотримання вимог 

законодавчих норм та інших нормативно-правових актів, у тому числі 

щодо охорони праці та правил безпеки, під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою та іншими факторами об’єктивних і суб’єктивних 

умов, у яких діють суб’єкти злочину. Серед суб’єктивних умов найбільший 

інтерес для досудового розслідування становлять особистісні якості та 

мотиваційні переконання осіб, які вчинили злочин, їх ставлення до 

вчиненого [160, с. 124–130]. 
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Таким чином, на вибір способу досягнення злочинного наслідку 

впливає обстановка вчинення злочинів у сфері будівництва, що 

складається з двох груп умов: об’єктивних і суб’єктивних. 

Об’єктивні умови передбачають особливості правового 

врегулювання будівельної діяльності, стан сфери будівництва в економіці, 

особливості технологічних процесів здійснення будівельних робіт, 

документообігу, бухгалтерського обліку, фінансово-кредитні операції, стан 

правозастосовної практики, порядок виконання вимог законодавчих норм 

та інших нормативно-правових актів про охорону праці, а також стан 

дотримання правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою та інші фактори. 

Серед суб’єктивних чинників слід виокремити особистісні якості 

всіх причетних до злочинів у сфері будівництва осіб: керівників, їх 

підлеглих, матеріально відповідальних осіб у сфері будівництва, колег, 

працівників правоохоронних органів, а також охоронців, які забезпечують 

безпеку об’єкта будівництва. 

Місце та час учинення злочину належать до загальних умов 

учинення злочину. Місцем розкрадання є місце безпосереднього 

вилучення майна, створення джерел розкрадання, звернення майна на 

користь винуватого чи інших осіб. Ці місця зазвичай пов’язані із 

фінансовими, кредитними, господарськими й іншими операціями, під час 

здійснення яких власне вдаються до розкрадання (банки; склади; 

підприємства торгівлі, збуту й постачання; промислові, транспортні й інші 

логістичні організації). Місцем порушення вимог законодавчих норм та 

інших нормативно-правових актів про охорону праці, а також порушення 

правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою 

здебільшого є робоче місце потерпілого, будівельний майданчик і 

прилегла до нього територія. 

Слушним слід визнати висновки В. А. Динту стосовно того, що 

ототожнення категорій «місце злочину» та «обстановка злочину» 



129 

призводить до звуження змісту останнього, а отже, некоректного 

сприйняття його сутності. Поняття «обстановки злочину» є значно 

ширшим, адже позначає не лише комплекс об’єктів матеріального світу, на 

яких позначається подія злочину, а й інформацію про умови, у яких 

готувався злочин, зовнішні фактори, що сприяли або перешкоджали події, 

обставини приховування злочину [130, с. 593]. 

Час учинення розкрадань визначають як період, протягом якого 

формують джерело розкрадання та безпосередньо його вилучають. 

Зазвичай розкрадання у формі привласнення й розтрати відбуваються в 

робочий час. Крадіжку матеріальних цінностей учиняють переважно в 

позаробочий час. Може йтися про конкретні дати або періоди (звітний, 

міжінвентаризаційний та ін.) [234]. Час учинення інших категорій злочинів 

у сфері будівництва визначається відповідно до встановлених досудовим 

розслідуванням фактичних даних, у тому числі в результаті проведених 

криміналістичних досліджень. 

Отже, доказуванню підлягає обстановка, у якій відбувалося 

суспільно небезпечне діяння, тобто обмежена просторово-часовими 

межами вчиненого злочину взаємодія людини, матеріальних предметів, 

природно-кліматичних та інших факторів, що впливають на ступінь 

суспільної небезпеки злочину, набуваючи у зв’язку з цим кримінально-

правового значення. Обстановка може відігравати роль доказового факту, 

що уможливлює встановлення ступеня винуватості підозрюваного, 

наприклад, якщо злочин було вчинено в обстановці, доступній 

обмеженому колу осіб [412]. 

Поняття «обстановка» співвідноситься з поняттям події, місця та 

часу злочину, які певним чином пов’язані з виникненням слідів на об’єктах 

і предметах [283]. Злочини у сфері будівництва належать до діянь, місце 

вчинення яких локалізоване просторово та здебільшого обмежене 

незначною площею. Ураховуючи специфіку зв’язку злочинних дій, а також 

особливості місця їх учинення, можна виокремити три ситуації:  
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– злочинець заздалегідь обирає місце, що є одним із чинників 

визначення способу вчинення злочину (наприклад, відсутність охорони 

об’єкта);  

– місце безпосередньо пов’язане з предметом злочину (заволодіння 

певним видом майна); 

– злочини, вибір місця вчинення яких є випадковим. 

Обстановка вчинення злочину вивчається з метою з’ясування 

періоду вчинення злочину, визначення функціональних обов’язків 

посадових і матеріально відповідальних осіб, з’ясування особливостей 

системи руху товарно-матеріальних цінностей. 

Водночас злочини щодо заволодіння грошовими коштами у сфері 

будівництва та різних видів шахрайств не завжди мають чітко окреслені 

межі місця вчинення злочинів, а інколи (передусім якщо йдеться про 

фізичних осіб – суб’єктів таких злочинів) місце злочину не може бути 

встановлено. 

Аналіз слідчої практики доводить, що юридична адреса більшості 

будівельних організацій і підприємств, де вчиняють злочини щодо 

заволодіння грошовими коштами, не відповідає фактичному місцю 

перебування, що зумовлено їх прагненням приховати сліди власної 

злочинної діяльності. З огляду на це, місцем учинення таких злочинів слід 

вважати фактичну адресу, тобто місце безпосередньої реалізації 

будівельної діяльності або розташування основних підрозділів 

(виконавчого органу, юридичного відділу, бухгалтерії). 

Безпосереднім місцем учинення цих деліктів може бути приміщення, 

у якому до бухгалтерських документів вносять свідомо неправдиві 

відомості (офіс будівельної організації, квартира головного бухгалтера, 

директора, фізичної особи – підприємця). 

Нерідко для розкрадання зловмисники попередньо створюють 

резерви фонду заробітної плати, наприклад, шляхом завищення обсягу й 

вартості будівельних робіт у проектно-кошторисній документації та актах 
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приймання. Недобросовісні працівники будівельних організацій вступають 

у змову з представниками замовників, які зобов’язані надати підрядникові 

проектно-кошторисну документацію, а також із працівниками проектних 

організацій, які штучно завищують обсяг і вартість робіт у проектах чи 

кошторисах [36, с. 20]. 

У такому разі виникає питання стосовно того, що слід вважати 

місцем учинення злочину, коли зловмисник, перебуваючи за конкретною 

адресою, узагалі не здійснював бухгалтерський облік (не вносив до нього 

неправдиві відомості). У цьому контексті, на нашу думку, зміст поняття 

місця вчинення злочину дещо розширено. 

Криміналістичне значення також матиме достовірне знання 

найменування організації, складу її засновників, керівників, характеру 

діяльності, організаційно-правової форми підприємства, дати й місця 

державної реєстрації. 

До того ж, оскільки будівельна діяльність є легітимною з моменту 

отримання відповідної ліцензії і зазвичай здійснюється на території того 

суб’єкта, де її було отримано, вважаємо за доцільне включити до переліку 

обставини, що підлягають встановленню, відомості про місце, час 

отримання ліцензії, термін її дії й тривалості роботи в будівельній сфері. 

Уточнюючи час учинення досліджуваних деліктів, слідчий має 

встановити те, що свідомо неправдиві відомості було включено в первинні, 

облікові, звітні документи, а також акти приймання виконаних робіт, 

наряди робітників, розрахункові й платіжні відомості, договори з іншими 

організаціями, балансові звіти. 

Досліджуючи зазначену проблему, ми дійшли висновку, що невеликі 

будівельні організації з приватною формою власності вчиняють 

розкрадання грошових коштів без посередників. Наприклад, якщо обсяг 

виконуваних будівельних робіт такого підприємства має епізодичний 

характер, а плата за виконані послуги здійснюється із затриманням або в 

інший спосіб, ідеться про ситуацію, коли податки з виручки, отриманої від 
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реалізації вказаних робіт, не сплачують або виконані роботи не 

відображають у бухгалтерському обліку, що також зумовлює несплату 

податків. 

У відносно великих будівельних організаціях розкрадання грошових 

коштів найбільше вчиняють стосовно власне будівельної організації, 

причому суб’єктами цих діянь є безпосередньо персонал (посадовці, 

бухгалтери, матеріально відповідальні особи). До найбільш значних 

незаконних заволодінь грошовими коштами у сфері будівництва вдаються 

посадовці шляхом використання окремих недоліків в організації 

будівельного виробництва, його фінансуванні, обліку виконуваних робіт й 

оплаті праці робітників. 

Завищення обсягів і вартості будівництва чи ремонту нерідко 

приховують позначеннями в проектах і кошторисах більш складних умов 

праці, ніж є насправді, а також штучним збільшенням трудомісткості 

операцій. Зазначаючи неправильне розміщення складських приміщень та 

інших тимчасових споруд, нечесні проектувальники завідомо планують 

завищений обсяг робіт з перенесення матеріалів. Часто передбачають 

виконання численних земляних робіт вручну, хоча фактично їх 

здійснюють механізованим способом. У кошторисах штучно розподіляють 

комплексні роботи на складові. Перебільшеними кошторисними нормами 

визначають затрати робочої сили на цегляну кладку, ураховуючи загалом 

комплекс робіт з установки та розбирання риштувань, приготування 

розчину, піднесення матеріалів тощо. Під час складання кошторису ці 

підсобні роботи показують окремо, що приводить до здорожчання вартості 

кладки, тобто одну роботу фактично передбачають двічі [36, с. 20]. 

Масштаби виробничої діяльності уражених злочином об’єктів у 

будівельних організаціях розглядають у межах однієї ділянки виконроба, 

однієї будівельної організації або із залученням до розкрадання 

працівників інших будівельних організацій, унаслідок чого така 

організація стає своєрідною «підставною особою». 
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У межах ділянки виконроба способи розкрадань грошей можна 

класифікувати залежно від прийомів їх вилучення з каси будівельної 

організації, а саме: через інших осіб (постійних і тимчасових робітників, 

підставних осіб); шляхом прямої недоплати грошей робітникам; шляхом 

внесення до нарядів і платіжних касових відомостей так званих мертвих 

душ. 

Місцем учинення розкрадань у сфері будівництва слід вважати 

робоче місце керівників, приміщення організації бюджетоутримувача, 

фінансові підрозділи (наприклад бухгалтерію), офісні приміщення, 

зокрема субпідрядних організацій, а також складські приміщення й 

будівельні майданчики. 

Місцем учинення крадіжок будівельних матеріалів, техніки тощо 

здебільшого є будівельні майданчики, об’єкти будівництва, складські 

приміщення та приміщення, у яких зберігаються особисті речі працівників. 

Криміналістичне значення має також з’ясування недоліків і 

прорахунків у роботі будівельної організації, що створюють умови для 

вчинення окремих злочинів, зокрема: формальне проведення 

інвентаризацій залишків будівельних матеріалів без їх фактичної перевірки 

(82,0 % опитаних); порушення правил ведення бухгалтерського обліку під 

час постановки товарно-матеріальних цінностей на облік (75,0 %); 

неправильне оформлення первинних облікових документів, зокрема 

товарно-транспортних накладних, карток складського обліку тощо 

(60,0 %); списання будівельних матеріалів, що не підтверджені 

фактичними даними (58,0 %); відсутність розроблених комплексних 

заходів з охорони будівельних об’єктів (55,0 %); допуск матеріально 

відповідальних осіб до роботи з матеріальними цінностями без укладання 

відповідних договорів (34,5 %) тощо (додаток Д). 

Отже, обстановка злочинів у сфері будівництва є комплексним 

елементом криміналістичної характеристики злочинів. Вона не 

обмежується матеріальним середовищем, у якому реалізовують злочинний 
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намір, а структурно й змістовно містить у собі чимало чинників: місце та 

час учинення злочину; особливості зберігання, транспортування 

будівельних матеріалів, видачі, оприбуткування матеріальних цінностей; 

специфіку здійснення фінансових операцій, контролю та обліку за рухом 

грошових коштів; організаційний рівень господарської діяльності; 

кваліфікацію управління; особливості обліку та звітності; організацію 

охорони та пропускної системи [162, с. 189–191]. 

 

Предмет злочинного посягання. Під предметом злочину переважно 

розуміють речі матеріального світу [96, с. 349; 97, с. 64; 236, с. 124–133; 

237, с. 84; 238, с. 93; 258, с. 8, 124–133]. В. Я. Тацій визначає, що 

предметом злочину необхідно вважати будь-які речі матеріального світу, з 

визначеними якостями яких закон пов’язує наявність у діях особи ознак 

конкретного злочину. Отже, предмет злочину є факультативною ознакою 

складу злочину. Його вважають обов’язковим лише в тих складах 

злочинів, у яких його вказано безпосередньо в нормі закону [393, c. 46–47]. 

Натомість інші вчені визначають предмет злочину більш 

деталізовано, відносячи до нього не лише речі матеріального світу, а й інші 

явища об’єктивної дійсності. П. П. Андрушко вважає, що предметом 

злочину можуть бути не лише матеріальні речі, а й інші явища 

об’єктивного світу (нематеріальні об’єкти, наприклад інформація чи 

енергія), які мають зовнішній вияв чи можуть набути його і сприйматись 

органами чуття людини. Учений констатує, що предметами злочинів, 

передбачених окремими статтями КК України, є відповідні об’єкти права 

інтелектуальної власності, зазначені в диспозиціях статей [6, с. 34–35]. 

Дещо іншу точку зору обстоює М. М. Панов, який до цієї категорії 

пропонує включати не лише фізичні предмети (наприклад, речі або майно), 

а й реально існуючі явища об’єктивного світу, інформацію, у зв’язку з 

існуванням, створенням чи обігом яких вчиняється злочин [306, с. 44]. 
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Таким чином, переважна більшість дослідників розглядає предмет 

злочину як такий елемент суспільних відносин, з приводу якого вчиняється 

суспільно небезпечне діяння. Останнім може бути як матеріальний об’єкт, 

так й інше благо нематеріального характеру. 

Ефективність процесів будівництва та розвиток будівельної галузі 

тісно пов’язані з використанням різноманітних матеріалів, конструкцій, 

техніки тощо, оскільки саме вони становлять «кістяк» усіх процесів 

будівництва. Використовують як традиційні матеріали (цегла, цемент, 

деревина), так і сучасні (полімерні, скловолокнисті, азбестоцементні та 

ін.), які значно розширюють можливості будівельників. Вартість таких 

матеріалів становить від 50 до 70 % вартості всього обсягу будівельно-

монтажних робіт, що проводяться стосовно конкретного об’єкта [105]. 

Результати дослідження підтверджують, що найчастіше предметом 

злочинів у сфері будівництва визнавали будівельні матеріали та 

обладнання (66,0 %), а також грошові кошти (34,0 %) у готівковій та 

безготівковій формах. Водночас спостерігається певна залежність між 

особою злочинця та предметом злочинного посягання. У разі вчинення 

розкрадань грошових коштів головною категорією злочинців є службові 

особи, які за своїми посадовими повноваженнями мали право 

розпоряджатись коштами й майном. За умов учинення розкрадань шляхом 

привласнення та розтрати предметом злочинного посягання є переважно 

будівельні матеріали й обладнання, що знаходиться в підзвіті в 

матеріально відповідальних осіб (виконроби, завідувачі складів, майстри 

дільниць та ін.). 

Особливістю ж предмета шахрайств, пов’язаних із залученням 

коштів громадян на будівництво житла, є те, що ним може бути як чуже 

майно, так і право на таке майно. Право на майно може бути закріплене в 

різних документах, наприклад, цінних паперах, довіреностях на право 

розпорядження майном, боргових зобов’язаннях тощо [290, с. 533]. 
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З огляду на специфіку будівництва, варто зазначити, що будівельні 

матеріали найчастіше є предметом посягань у досліджуваній сфері. Це 

зумовлено тим, що на об’єктах будівництва постійно в значній кількості 

зберігаються різні за призначенням і вартістю матеріальні цінності. 

Злочинці часто вчиняють крадіжки та розкрадання на території 

охоронюваних майданчиків, складів чи інших місць зберігання 

будівельних матеріалів, а також безпосередньо на об’єктах будівництва, 

інколи навіть шляхом демонтажу окремих готових конструкцій, завдаючи 

таким чином значних збитків потерпілим. 

Наприклад, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 за допомогою найнятих 

працівників, а також будівельної техніки (автокрану та вантажівки), 

перебуваючи на будівельному майданчику, шляхом демонтажу 

недобудованого торговельного павільйону таємно викрали металеві 

конструкції, які згідно з договором купівлі-продажу на праві власності 

належать ОСОБА_4, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 

97,7 тис. грн [66]. 

Номенклатура будівельних матеріалів є різноманітною, адже їх 

класифікують за різними ознаками. Так, за походженням і створенням 

матеріалів для будівництва їх поділяють на природні та штучні, а за 

хімічною складовою речовин – органічні й неорганічні. Але для злочинців 

такий поділ не має значення. Вони керуються, передусім, корисливою 

метою та викрадають будівельні матеріали різного виду й призначення.  

Наприклад, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою між 

собою, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, з метою 

вчинення крадіжки чужого майна, з приміщення складу, таємно викрали 

216 мішків клею для плитки Церезит СМ-11 вартістю 149,9 грн кожен, 

загальною вартістю 110,8 тис. грн [90]. 

Будівельні вироби і конструкції – це закінчені елементи, які 

виготовляють з будівельних матеріалів. Вони мають чітку форму, точні 

розміри, відповідають встановленим вимогам. До виробів належать цегла, 
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керамічна плитка, склоблоки, арматура тощо. Конструкціями є елементи 

будівель і споруд (залізобетонні, дерев’яні чи металеві форми, балки, 

панелі тощо). Отже, як зазначається й іншими дослідниками, найчастіше 

предметом злочинних посягань у сфері будівництва є речовини, які 

використовують для будівництва або виготовлення з них будівельних 

виробів і конструкцій [105]. 

На кожному з етапів будівництва об’єкта здійснюються роботи, які 

потребують залучення профільних спеціалістів. Однак часто трапляються 

випадки, коли такі роботи проводять формально або ж взагалі не 

проводять, попри те, що, відповідно до фінансово-звітної документації та 

кошторису, кошти на такі роботи виділяють, а власне роботи нібито 

виконують. Але це лише за документами, оскільки фактично маючи на 

меті заволодіння коштами або ж матеріальними цінностями, часто 

використовуючи своє службове становище або ж службове становище 

третьої особи, злочинці формально (готуючи всі необхідні документи) 

виконують мінімальний перелік нормативних вимог і привласнюють 

грошові активи та матеріальні блага. У більшості випадків знайти 

винуватих досить складно, оскільки останні використовують фіктивні 

документи, підроблені печатки, бланки тощо і на момент виявлення факту 

вчинення злочинів шляхом виведення коштів зникають. Під час підготовки 

та в момент учинення злочину злочинці вміло маскують усі особисті дані, 

використовують складні злочинні схеми з метою прикриття своєї 

злочинної діяльності та подальшого уникнення кримінальної 

відповідальності в разі свого викриття. І до того часу, поки правоохоронні 

органи проведуть усі необхідні процедури, які зазвичай затягуються через 

бюрократичну складову, злочинці залишаються недосяжними для 

правоохоронців, адже діють на випередження. 

Предметом інших злочинів у сфері будівництва може бути інше чуже 

майно, наприклад особисте майно осіб, які працюють на будівництві, або ж 

майно, яке належить будівельним організаціям (будівельні матеріали, 
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техніка тощо) [173, c. 83]. Предметом службових злочинів здебільшого є 

неправомірна вигода й офіційні документи. 

 

Характеристика осіб, які вчиняють злочини. Розроблення 

ефективних засобів і методів розслідування злочинів передбачає 

криміналістичне вивчення особи злочинця. У юридичній літературі особа 

злочинця вважається сполучною ланкою, яка пов’язує причину і наслідок з 

основними елементами криміналістичної характеристики, оскільки дії, що 

виконує злочинець, взаємозалежні від системи внутрішніх (психічних) і 

зовнішніх (динамічних) факторів, а об’єкт злочинного посягання, спосіб 

учинення злочину, залишені сліди завжди обумовлені особистісними 

якостями злочинця [246, с. 10].  

Цікавою є думка В. К. Гавла стосовно того, що для криміналістики 

передусім становлять інтерес дані про особу суб’єкта злочину, що 

вказують на закономірні зв’язки між нею та вчиненим злочином і 

виявляються зовні у формі наслідків. Учений акцентує увагу на тому, що 

особу необхідно вивчати як слідоутворювальний об’єкт та джерело 

інформації про вчинений злочин. Крім того, отриманими даними слід 

послуговуватись як засобом розкриття злочинного діяння [104, с. 197]. 

Особою злочинця М. М. Демідов визнає стійку криміналістично 

значущу сукупність психофізичних властивостей і якостей, мотиваційних 

установок, емоційної і раціональної сфер людської свідомості, що 

відобразились у слідах злочину в процесі його підготовки, учинення та 

приховання, а також поведінці після вчинення злочину [126]. 

Водночас А. Ф. Зелінський розглядає особистість злочинця як 

сукупність соціально-демографічних, психологічних і моральних 

характеристик, які тією чи іншою мірою типово притаманні людям, 

винуватим у злочинній діяльності певного типу [182, с. 57]. 

Проаналізувавши праці низки вчених і висновки досліджень 

науковців, ми дійшли висновку, що існує декілька підходів до визначення 
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сутності такого елементу криміналістичної характеристики злочинів, як 

особа злочинця. Так, окремі науковці тлумачать особу злочинця як 

соціально-біологічну систему, властивості та ознаки якої відображаються в 

матеріальному середовищі та слугують для розкриття й розслідування 

злочинів [353, с. 112]. Інші вважають, що поняття «особа злочинця» 

означає, передусім, сутність особи, яка вчинила злочин, та містить у собі 

ознаки, що включають демографічні дані, моральні властивості та 

психологічні особливості особи-злочинця [233, с. 278–279]. Окремі ж 

дослідники в поняття особи злочинця включають усі ті дані, які можуть 

визначати ефективні шляхи розшуку й викриття злочинця та пов’язані з 

цим завдання розслідування [141]. 

Поширеності злочинності у сфері будівництва сприяє високий рівень 

корумпованості посадовців різного рівня, серед яких значна кількість 

перебуває в протиправних зв’язках з організованими злочинними 

угрупованнями, надаючи їм консультативну, практичну й іншу допомогу. 

Вказані злочинні формування розробляють схеми, пов’язані з незаконним 

привласненням будівельних матеріалів, інструменту, техніки, коштів, 

виділених на будівництво, зокрема шляхом організації тендерів, закупок з 

порушенням встановленого порядку їх проведення та інших шахрайських 

дій. Крім того, досить часто під процесом будівництва приховують іншу 

незаконну діяльність, наприклад, вирубку цінних порід дерев з подальшою 

їх незаконною реалізацією, незаконні операції із земельними ділянками 

тощо. Не менш поширеними є крадіжки будівельних матеріалів, 

інструменту, особистих речей будівельників особами, які прямо не 

стосуються процесів будівництва [161, c. 122–132]. 

У більшості випадків злочини у сфері будівництва вчиняють у 

зв’язку з виконанням винуватими своїх професійних функцій у процесі 

будівництва об’єкта; збереження/транспортування закуплених будівельних 

матеріалів, інструментів, техніки; здійснення контролю за якістю 

будівництва; у процесі проведення фінансових операцій, організації 
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заходів щодо охорони праці, під час здійснення будівельних робіт із 

підвищеною небезпекою тощо (88,5 %) (додаток Е). 

Таким чином, злочини у сфері будівництва вчиняють різні категорії 

осіб, а отже, на нашу думку, їх доцільно умовно поділити на категорії за 

певними критеріями, а саме: 

1) за відношенням до об’єкта будівництва: 

– «внутрішні» суб’єкти
1
 – працівники об’єкта, на якому здійснюється 

будівництво (службові особи, які працюють на ньому і виконують 

організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції). Саме 

вони найчастіше вчиняють крадіжки матеріальних цінностей, розкрадання 

грошових ресурсів у сфері будівництва, привласнення або розтрату коштів 

та будівельних матеріалів, завдаючи значної шкоди державі й інтересам 

приватних осіб. Таку діяльність здійснюють як службові, так і неслужбові 

особи, які безпосередньо беруть участь у процесах будівництва об’єкта, 

або ж причетні до будівельної галузі загалом;  

– «зовнішні» суб’єкти – особи, залучені до процесу будівництва на 

підставі угод. Наприклад, ОСОБА_1, перебуваючи на території 

будівельного майданчика, керуючи вантажним автомобілем, привласнив 

чуже майно, що належало ТОВ «О.», яке перебувало в його власності, – 

бетонну суміш вартістю 111,9 тис. грн, не розвантаживши її у 

встановленому місці на об’єкті будівництва [62]; 

2) за відношенням до процесу будівництва: 

– суб’єкти, залучені до процесів будівництва, – особи, які 

безпосередньо працюють на об’єкті будівництва. Наприклад, в ОСОБА_2, 

який перебував на посаді охоронника в ТОВ «Б.» на добовій робочій зміні 

з охорони будівництва житлового кварталу з об’єктами соціально-

громадського призначення та підземними паркінгами, виник умисел, 

спрямований на таємне викрадення чужого майна з метою особистого 

                                                           
1
 Згідно з результатами опитувань, у 69,7 % випадків злочини у сфері будівництва 

вчиняють саме «внутрішні» суб’єкти (додаток Д). 
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збагачення. ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, 

переконавшись та вважаючи, що за його діями ніхто не спостерігає, таємно 

викрав будівельні матеріали загальною вартістю 31,6 тис. грн, які 

зберігалися на охоронюваній території [81]; 

– суб’єкти, які не залучені (не причетні) до процесів будівництва. До 

цієї категорії можуть належати особи, які вчиняють крадіжки будівельних 

матеріалів, інструментів та іншого майна, що зберігається на об’єкті 

будівництва. Зазначені суб’єкти здебільшого вчиняють крадіжки 

вибірково, періодично та в різних місцях, користуючись вільним доступом 

до майна як приватних осіб, так й установ, організацій тощо. Наприклад, 

ОСОБА_2, перебуваючи на території, де здійснюються будівельні роботи, 

учинив таємне викрадення електроінсрументів, переконавшись у тому, що 

за його злочинними діями ніхто зі сторонніх осіб не спостерігає, узяв 

захований ключ та відчинив навісний замок металевої решітки, після чого 

проник до охоронюваного приміщення [52]; 

3) за кримінально-правовим статусом суб’єктів злочину: 

– загальні суб’єкти злочину. Наприклад, ОСОБА_1, яку раніше було 

засуджено за корисний злочин, маючи умисел на таємне викрадення 

чужого майна, діючи з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу 

(через неогороджену частину) потрапив на територію будівельного 

майданчика, розуміючи, що за його діями не спостерігають сторонні 

особи, шляхом злиття таємно викрав оливу трансформаторну загальною 

вартістю 22,2 тис. грн, що належить ОСОБА_2 [68]; 

– спеціальні суб’єкти злочину (службові особи). Наприклад, 

ОСОБА_3, обіймаючи посаду заступника директора комунального 

підприємства, як службова особа, зловживаючи своїм службовим 

становищем, учинив заволодіння грошовими коштами за роботи, які 

фактично не виконувались, на загальну суму 202 тис. грн [56]; 

4) залежно від моменту виникнення умислу: 
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– особи, умисел на вчинення злочину в яких виник раптово 

(наприклад, таємне заволодіння інструментами працівником будівельної 

організації);  

– особи, які вчиняють заздалегідь обдумані злочини (злісні 

злочинці); 

5) за кількісно-якісним складом: 

– особи, які вчиняють злочин одноособово (переважно дрібні 

крадіжки з будівельних майданчиків, складів, об’єктів незавершеного 

будівництва тощо); 

– особи, які вчиняють злочин у співучасті
1
, зокрема групою осіб 

(переважно крадіжки матеріалів з об’єктів будівництва, доступ до яких 

сторонніх осіб належним чином не обмежено, а охорона території та 

матеріальних цінностей не здійснюється); групою осіб за попередньою 

змовою (кожний учасник такої групи, діючи відповідно до змови, сприяє 

іншим членам групи, відповідає як виконавець, незалежно від характеру 

виконуваної в спільному злочині ролі); організованою групою або 

злочинною організацією (здебільшого в процесі вчинення розкрадань, у 

тому числі за участю службових осіб та осіб, яким ввірено майно); 

6) за формою працевлаштування правпорушників: 

– особи, які офіційно працюють, оформлені на підприємстві, 

установі чи організації будь-якої форми власності, відповідно до вимог 

трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, що 

регламентують трудові відносини; 

– особи, які працюють без укладання будь-яких договорів, 

порушуючи трудове (а в багатьох випадках – і міграційне) 

законодавство [161, с. 122–132]. 

                                                           
1
 На думку респондентів, порушення правил охорони праці та безпеки під час 

будівництва здебільшого вчиняють одноособово. Натомість співучасть притаманна 

привласненню, розтраті майна або заволодінню ним шляхом зловживання службовим 

становищем, а також шахрайствам, пов’язаним із залученням коштів громадян на 

будівництво житла (додаток Д). 



143 

У цьому разі необхідно звернути увагу на те, що трудові відносини 

здебільшого не оформлюють належним чином, а отже, розслідування цих 

злочинів надзвичайно ускладнюється, адже досить складно документально 

зафіксувати факт перебування особи на об’єкті будівництва, її участь в 

окремих процесах. Це може стосуватися всіх видів робіт, як чорнових, так і 

більш складних технічно й інтелектуально.  

Наприклад, ОСОБА_1 неофіційно працював на посаді монтажника з 

утеплення фасадів у ТОВ «Б.», яке за замовленням здійснювало зовнішні 

роботи на будівництві. Працюючи на будівництві, обвинувачений 

ОСОБА_1 дізнався про те, що в окремому приміщенні новобудови 

бригадир ТОВ «Б.» зберігає будівельні матеріали для здійснення 

оздоблювальних робіт. Прибувши у вечірній час на територію будівництва, 

зачекавши, поки вказану територію залишать інші працівники, ОСОБА_1, 

будучи поінформованим про те, що вхідні двері до приміщення квартири, 

розташованої на 3-му поверсі та пристосованої для тимчасового зберігання 

будівельних матеріалів, зачинено, попрямував до квартири, розташованої 

поверхом вище, після чого, використовуючи канати фасадної люльки, 

спустився на балкон зачиненої квартири. Пересвідчившись у тому, що за 

його діями ніхто не спостерігає та продовжуючи далі свої злочинні дії, 

ОСОБА_1, розбивши скло балконних дверей, проник у приміщення 

квартири, пристосованої для зберігання будівельних матеріалів, звідки з 

метою обернення на свою користь та особистого збагачення, повторно 

таємно викрав чуже майно [83]; 

7) за мотивом учинення злочину: 

– особи, які вчиняють злочин з корисливого мотиву – характерний 

для більшості злочинів у сфері будівництва; 

– особи, які вчиняють злочин з корисливо-насильницького мотиву – 

трапляється рідше, але також присутній серед злочинів у сфері 

будівництва; 
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– особи, які вчиняють злочини з інших мотивів (через кар’єрні 

міркування, небажання перевантажувати себе зайвими турботами 

тощо) [177, с. 192–193]. 

Крім того, суб’єктів злочинів у сфері будівництва можна 

класифікувати за способами вчинення злочинів у сфері будівництва (на 

осіб, які вчиняють крадіжки; шахрайства; привласнення майна тощо), за 

віком (повнолітні, неповнолітні), за інтелектуальним рівнем (особи з 

високим і низьким інтелектуальним рівнем). 

Під час розслідування правопорушень зазначеної категорії слід 

пам’ятати, що службові та інші особи, які вчиняють злочини у сфері 

будівництва, володіють інформацією щодо особливостей проведення 

окремих процедур, процесів, операцій тощо на різних стадіях будівництва, 

що дає змогу їм розробляти різні схеми стосовно незаконного заволодіння 

грошовими коштами та іншими матеріальними ресурсами та ретельно 

приховувати, маскувати факти вчинення розкрадань [161, с. 122–132]. 

Розглянемо загальні ознаки, що характеризують особу злочинця у 

сфері будівництва: службове становище, гендерна належність, рівень 

освіти, вікові особливості. 

Вивчення матеріалів кримінальних проваджень щодо осіб, 

притягнутих до кримінальної відповідальності, виявляє такі дані щодо їх 

службового становища: керівники будівельних організацій та їх 

заступники (12,5 %); керівники будівельно-монтажних підрозділів, ділянок 

будівництва та їх заступники (18,0 %), виконавці робіт, майстри дільниць, 

бригадири (28,0 %); працівники бухгалтерії (12,0 %); комірники (15,5 %); 

проектувальники (5,5 %); інші категорії матеріально відповідальних осіб 

(8,5 %). Характерними особливостями зазначених категорій осіб є їх 

досить високі соціальний статус і рівень освіти (здебільшого технічної або 

економічної), знання специфіки будівельної діяльності (окремих 

технологічних процесів), наявність досвіду та професійних навичок у цій 

сфері. 
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Окремо слід проаналізувати характеристики осіб, які вчинили 

крадіжки з об’єктів будівництва, за спеціальними демографічними 

ознаками (наявність судимості, місця проживання та роботи). З’ясовано, 

що майже кожну четверту крадіжку (23,5 %) учинили особами, які 

працювали (раніше працювали) на відповідному об’єкті; кожну п’яту 

(19,0 %) – особи, раніше засуджені за аналогічні злочини; кожну третю 

(34,5 %) – мешканці того самого адміністративного району (населеного 

пункту) за місцем розташування будівельного об’єкта. 

Дані про гендерну належність свідчать про домінування з-поміж 

притягнутих до кримінальної відповідальності осіб чоловічої статі 

(87,0 %), однак у разі вчинення злочинів у складі злочинних груп питома 

вага участі жінок зростає до 30 %, що пов’язано з чинником співучасті 

працівників бухгалтерії, фінансових відділів, у яких зазвичай переважають 

особи жіночої статі. З огляду на рівень освіти, 55,0 % притягнутих до 

відповідальності мали вищу освіту, 23,5 % – середню спеціальну. Основну 

вікову групу становили особи від 25 до 55 років (95,5 %).   

Таким чином, можна стверджувати, що різні категорії злочинців у 

сфері будівництва визначають специфіку розслідування цієї категорії 

злочинів у тій чи іншій ситуації, а тому впливають на формування 

методики їх розслідування. 

 

Слідова картина злочинів. Будь-який злочин не може бути вчинено 

безслідно. Незалежно від виду, тяжкості, наслідків, він обов’язково 

залишає за собою відображення в навколишній обстановці у формі слідів. 

Не є винятком і злочини у сфері будівництва. Методика розслідування 

окремих видів злочинів завжди містить описання типових способів 

учинення злочину та відповідних слідів: їх види, характер, 

місцезнаходження та розшифрування. Дослідження способів учинення 

злочинів та їх слідів взаємопов’язані та здійснюються за принципом 

прямих і зворотних зв’язків: від вивчення слідів – до пізнання способу та 
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інших обставин злочину; від знань про спосіб – до пошуку, виявлення та 

дослідження слідів. Слідчий має встановити можливі причини відсутності 

характерних для конкретного способу слідів (унаслідок їх знищення, 

зникнення за певних умов, зокрема негативні обставини) та, навпаки, 

наявності «зайвих» слідів, що штучно створені внаслідок інсценування 

події злочину [337, с. 9]. 

Якщо раніше злочинці, учиняючи злочини у сфері будівництва, 

зазвичай не замислювалися щодо маскування факту вчинення злочину, 

користуючись легкою доступністю будівельних матеріалів, техніки тощо, 

залишаючи після себе значну кількість матеріальних слідів (наприклад, 

відбитки пальців, взуття тощо), то нині технології вчинення злочинів 

удосконалюються, з огляду на що правопорушники з метою приховування 

своїх протиправних дій вдаються до різноманітних злочинних схем 

укриття незаконної діяльності. Досить часто вони використовують 

підроблені документи, печатки з метою вчинення розкрадань грошових 

коштів, нематеріальних активів тощо.  

Дослідження слідової картини злочину має важливе значення для 

розслідування будь-якого виду правопорушення, адже вона безпосередньо 

пов’язана з іншими елементами його криміналістичної характеристики 

(наприклад, особою злочинця, обстановкою та способами вчинення 

злочину). Саме тому вона відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки має 

організаційне і тактичне значення в процесі розкриття та розслідування 

злочинів у сфері будівництва [174, с. 183–188]. 

У криміналістичній літературі наявні різні підходи щодо розуміння 

слідової картини, слідів та обстановки злочину. Здебільшого вони 

різняться обсягом поняття. Деякі вчені визнають обстановку вчинення 

злочину складовою його слідової картини, якою вважають реальну 

матеріальну (ідеальну) слідову обстановку на конкретний момент часу, що 

відображає і зберігає різну інформацію про конкретну подію злочину й 

особу, яка вчинила його в цій обстановці [270, с. 393; 352, с. 420–421]. Інші 
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науковці розмежовують поняття «обстановка злочину» та «слідова 

картина» («сліди злочину») [192, с. 317; 285, с. 193–194; 448, с. 343–344], 

розглядаючи їх як різні елементи криміналістичної характеристики 

злочинів. 

Зокрема, В. О. Коновалова зазначає, що слідова картина злочину є 

ключовим елементом криміналістичної характеристики і становить 

комплекс слідів, які відображають картину події злочину та поведінку 

суб’єкта на місці злочину. Це дає змогу висунути більш обґрунтовані версії 

щодо його вчинення [208, с. 25]. Водночас М. А. Погорецький вважає, що 

безпосереднім джерелом слідів злочину в загальному розумінні є 

суспільно небезпечний вплив особи, яка вчинила злочин, поведінка якої 

виявляється у формі дії або бездіяльності, на об’єктивну дійсність, 

взаємодія предметів і станів, тобто власне подія злочину [311, с. 1–53]. 

Отже, слідова картина злочину як елемент криміналістичної 

характеристики має важливе значення, оскільки саме вивчення слідів дає 

змогу визначити спосіб і механізм учинення злочину, спосіб його 

приховання, особу злочинця (у тому числі наявність змови між учасниками 

організованої злочинної групи), знаряддя вчинення злочину, у тому числі 

встановити низку обставин під час розслідування злочину, викрити 

неправдиві показання свідка або злочинця, приховані ним речові докази 

злочину [408, с. 105–108]. 

Ми поділяємо думку вищезазначених учених та вважаємо, що 

поняття «обстановка вчинення злочину» і його «слідова картина» не є 

тотожними, а отже, їх слід розглядати відокремлено [176, с. 135–144]. 

Слідова картина є кінцевим результатом учинення злочину, що 

відображає посткримінальну ситуацію. Тому можна констатувати, що на 

слідову картину та перебіг злочинної діяльності впливає безпосередньо 

обстановка вчинення злочину. На нашу думку, вона є становищем, що 

існує під час учинення злочину та може бути наслідком підготовки до 

нього. Наприклад, злочинець може заздалегідь, на етапі підготовки, 
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створити певну обстановку, яка буде сприяти його подальшій злочинній 

діяльності. За таких обставин обстановка буде впливати на характер 

злочинних дій і слідову картину. Крім того, слідова картина може 

змінюватися під впливом зовнішніх факторів, а обстановка вчинення 

злочину залишається незмінною, що свідчить про відмінність між цими 

поняттями та дає змогу з’ясувати, наскільки сліди вчинення злочину є 

важливими для розслідування. 

Слідова картина злочинів у сфері будівництва часто зумовлена 

існуванням різноманітних схем, що складаються з різних етапів, у тому 

числі приховування. Розслідувати замасковані злочини у сфері 

будівництва особливо складно. Унаслідок цього злочинці тривалий час 

залишаються невикритими, продовжують злочинну діяльність, завдаючи 

значної шкоди інтересам держави, суб’єктам господарської діяльності у 

сфері будівництва та окремим громадянам. Вони вміло приховують свої дії 

шляхом фальсифікації документів, залякують наявних свідків, нерідко 

вдаються до підкупу й погроз на адресу інших співучасників. Тому майже 

в усіх відомих випадках злочини у сфері будівництва тісно пов’язані з 

низкою інших правопорушень, зокрема корупційними діяннями, 

одержанням неправомірної вигоди, обманом інвесторів, підробленням 

документів тощо. На практиці ж розкриття та розслідування злочинів у 

сфері будівництва відбувається зі значними складнощами, що зумовлені 

відсутністю показань свідків (злочинці вдаються до підкупу та 

залякування), недостатністю доказів (підроблення документів 

здійснюється з урахуванням особливостей законодавства, тому часто 

незаконні дії з документами, печатками, штампами залишаються 

непоміченими, або ж формально вважаються такими, що відповідають 

наявним нормам) та відсутністю документально зафіксованих фактів 

протиправної діяльності (несвоєчасне повідомлення про вчинені 

протиправні дії окремими особами, у тому числі службовцями, що 
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спричиняє неможливість документування протиправних дій і подальшого 

притягнення винуватих до відповідальності) [176, с. 135–144]. 

Надзвичайно важливим є взаємозв’язок між слідами злочину та 

джерелами інформації. Інформація – загальне поняття, яким 

характеризують відомості, фактичні дані та відомості про них. Зазвичай 

вона міститься саме в елементах слідової картини. Інформація може 

вважатися доказом лише в тому разі, коли набуває ознак належності, 

допустимості та достовірності в процесі свого використання під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва.  

Вимога допустимості доказу, на думку Д. Б. Сергєєвої, логічно 

витікає з положення Конституції України, у ч. 3 ст. 62 якої зазначено, що 

обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним 

шляхом, а також на припущеннях. Аналогічну позицію закріплено в  

ч. 3 ст. 17 КПК України, де зафіксовано презумпцію невинуватості та 

забезпечення доведеності винуватості як загальні засади кримінального 

провадження [366, с. 500]. Допустимість характеризує передусім фактичні 

дані та їх процесуальні джерела, що в комплексі утворюють доказ. Якщо 

фактичні дані та їх процесуальні джерела не мають властивості 

допустимості, то вони не можуть становити доказ у кримінальному 

провадженні. Це означає, що недопустимих доказів у кримінальному 

процесі не існує. Проте в разі відповідності фактичних даних та їх джерел 

критерію допустимості можна говорити й про однойменну властивість 

доказу. Саме доказ, отриманий відповідно до процесуальної форми, 

набуває такої внутрішньої властивості, як допустимість. На значенні 

дотримання процесуальної форми неодноразово наголошувалося як 

науковцями-процесуалістами, так і практиками. Зокрема, Верховний Суд 

України у своїх постановах постійно звертає увагу судів на необхідність 

суворого додержання процесуальної форми [366, с. 501–502]. Таким 

чином, докази, отриманні під час розслідування злочинів у сфері 

будівництва, мають бути зібрані передусім з дотриманням вимог 
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процесуальної форми. Зазначені докази повинні відповідати вимогам 

достовірності. Ідеться про властивість фактичних даних, що становлять 

зміст доказу, встановлювати наявність чи відсутність обставин, які мають 

значення для кримінального провадження, заснована на внутрішньому 

переконанні суб’єкта доказування, яке ґрунтується на всебічному, повному 

й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження. 

Таким чином, достовірність доказу встановлюють шляхом його оцінки на 

підставі перевірки не всіх наявних у провадженні доказів, а лише тих, що 

стосуються одного й того самого факту [362, с. 94; 364, с. 110]. 

Тому до сфери доказування потрапляє саме та частка інформації, яка 

є процесуально необхідною в певному кримінальному провадженні та 

відповідає критеріям доказів. Тобто інформація може встановлювати і 

факт, і відомості про факт. Зокрема, М. В. Салтевський вважає, що будь-

який об’єкт, який перебуває в межах кримінального судочинства, 

розглядається в аспекті його рівності, тотожності самому собі, тобто з 

огляду на те, чи є він тим самим, що був присутнім на місці події або брав 

участь у вчиненні злочину [354, с. 257]. 

Слідова картина злочинів, що вчиняються у сфері будівництва, 

характеризується сукупністю як матеріальних, так й ідеальних слідів. 

Матеріальні сліди є речовими джерелами криміналістичної 

інформації. До них належать будь-які предмети матеріального світу, які 

здатні містити інформацію про фактичні обставини злочину, тобто 

відображають доказову інформацію. Наприклад, у більшій частині 

злочинів, що вчиняються у сфері будівництва, матеріальними слідами є 

підроблені документи, печатки, штампи, сліди автомобілів, відбитки 

пальців рук, сліди взуття, тощо. Таким чином, до предметів, які можна 

розглядати як сліди вищезазначених правопорушень, належать: 

1) матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом (будівельні матеріали, 

техніка, комплектуючі, вироби, конструкції); 2) матеріальні об’єкти, 

властивості яких фактично є слідами злочину, наприклад ті, що придбані, 
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побудовані за рахунок нецільового використання коштів або ж 

матеріальних цінностей (не за призначенням або з власною метою). 

Носіями таких слідів можуть бути: грошові кошти, будівельні 

матеріали, будівельна техніка, завершені та незавершені об’єкти 

житлового будівництва. Водночас у разі порушення вимог законодавства 

щодо охорони праці та правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою, не пов’язаних із заподіянням шкоди здоров’ю, 

загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, матеріальні сліди 

злочинів у сфері будівництва також будуть відображені в документах, 

зокрема у відомостях, пов’язаних з організацією безпеки виробництва на 

певному підприємстві, ділянці, під час виконання певного виду робіт, а 

також на тілі жертви [160, с. 124–130]. 

Ідеальними ж слідами в криміналістичній науці вважають відбитки 

події в пам’яті людей, уявлювані риси зовнішності злочинця, його дії та 

їхні наслідки [347, с. 23]. Носіями ідеальних слідів є очевидці, у пам’яті 

яких залишилися дані про особу злочинця, що містять корисну інформацію 

про обраний нею спосіб учинення злочину. Проте досить рідко в злочинах 

у сфері будівництва важливу роль відіграють ідеальні сліди, на кшталт 

показань свідків, очевидців, хоча такі випадки теж трапляються, тому на 

них все ж варто звернути увагу під час розслідування. Головним носієм 

інформації, що має важливе значення для розслідування злочинів у сфері 

будівництва, є підозрюваний. Його допит є складною слідчою 

(розшуковою) дією. Тому слідчому необхідно ретельно готуватися до 

проведення такого допиту. Крім підозрюваного, надати важливу 

інформацію, або ж виявитися очевидцями можуть особи з персоналу 

будівельних компаній; працівники охорони; наймані робітники; особи, які 

виконують будівельні роботи; керівники будівельних організацій чи їхніх 

окремих підрозділів. 

У криміналістичній науці також використовують термін «типова 

слідова картина». Так, В. О. Коновалова зазначає, що типовою слідовою 
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картиною є сукупність слідів, притаманних певному виду чи різновиду 

злочину [209, с. 17–34]. Однак, на нашу думку, типова слідова картина є 

надто узагальненою. З огляду на різноманітність злочинів у сфері 

будівництва, її важко адаптувати до конкретного випадку, а тому вона 

може слугувати лише шаблоном для розгляду окремих категорій злочинів 

у сфері будівництва (наприклад, стосовно розкрадань грошових коштів 

слідова картина буде однією, а в провадженнях щодо розкрадання 

будівельних матеріалів, техніки з об’єкта будівництва – іншою). 

Ми поділяємо думку М. В. Салтевського, який інформацію про 

подію злочину, що утворилася в процесі його вчинення, назвав слідовою 

картиною [351], визначивши її як сукупність матеріальних та ідеальних 

відображень й умов, що існують на момент виявлення злочину. Адже 

поняття «слідова картина» є змістовним, оскільки містить опис 

матеріальних та ідеальних відображень й умов, особливості місця, часу 

вчинення злочину та деякі інші ознаки, які в окремих випадках прийнято 

розглядати як самостійні елементи криміналістичної характеристики. Тому 

таке визначення поняття слідової картини та його інтерпретація, яку 

пропонує М. В. Салтевський, на наш погляд, є найбільш вдалою. 

Не менш слушним є міркування щодо проблематики навколо 

поняття слідової картини, висловлені Р. С. Бєлкіним. Учений стверджує, 

що опис способів учинення злочинів полягає не лише в окресленні дій, за 

допомогою яких досягнуто цілі злочинного посягання, а й у з’ясуванні 

типових наслідків застосування певного способу, тобто характерних слідів 

і місць їх локалізації. На його думку, звичне описання способу злочину не 

досягає мети, у зв’язку з чим опис потрібно здійснювати або від слідів 

застосування такого способу, або до слідів його застосування [24, с. 178]. 

Таким чином, особливості слідової картини злочинів у сфері 

будівництва обумовлені існуванням значної кількості правопорушень. 

Злочини у сфері будівництва, як і будь-які інші злочини, залишають 

матеріальні й ідеальні сліди в навколишній обстановці. Однак особливістю 
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матеріальних слідів злочинів у вказаній сфері часто є їх зосередження в 

носіях рукописної, друкованої та електронної інформації, тобто в 

документах, тоді як носіями ідеальних слідів є особи – очевидці, 

професійна діяльність яких пов’язана зі сферою будівництва. 

Диференціація наведених вище категорій слідів уможливлює 

створення основи для подальшого дослідження криміналістичної 

характеристики злочинів у сфері будівництва, зокрема розкрадань, що 

стане підґрунтям для розроблення науково обґрунтованих теоретичних 

положень і методичних рекомендацій з розслідування кримінальних 

правопорушень у зазначеній сфері. 

З огляду на різноманіття злочинних схем злочинів у сфері 

будівництва, кількість об’єктів слідоутворення, які містять інформацію про 

ці злочини, є значною. Ці об’єкти умовно можна об’єднати в такі групи: 

документи, приміщення, товарно-матеріальні цінності, грошові кошти. 

Аналіз судової практики дає змогу дійти висновку, що, попри 

численний спектр об’єктів слідової інформації, головними носіями 

матеріальних слідів злочинів, учинених у сфері будівництва, є документи, 

які є беззаперечними та найбільш інформативними джерелами 

доказів [160, с. 124–130]. 

Дослідивши особливості слідової картини злочинів у сфері 

будівництва та опрацювавши матеріали практики, ми дійшли висновку, що 

під час розкриття та розслідування злочинів у сфері будівництва необхідно 

звертати увагу на такий перелік документів: 

1) фінансово-звітні документи: виписки за особовими рахунками; 

роздруківки банківських операцій; локальний кошторис, відповідно до 

якого встановлюється вартість проведення будівельних/ремонтних робіт; 

платіжні доручення, за якими перераховуються грошові кошти як 

розрахунок за виконані роботи; платіжні доручення, у яких фіксуються 

фінансові зобов’язання сторін і сплачені кошти; роздруківки руху коштів 

на розрахункових рахунках; рахунки-фактури, що підтверджують операції 
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з купівлі будівельних матеріалів і містять вичерпні відомості про їх 

вартість, марку, кількість тощо; локальний кошторис; зведений 

кошторисний розрахунок; бухгалтерські довідки щодо балансу грошових 

коштів/матеріальних цінностей; відомості на видачу заробітної плати за 

договором підряду; видаткові касові ордери; розрахунково-платіжні 

відомості; накази службових осіб про затвердження кошторисної 

документації на проведення ремонтних/будівельних робіт; рішення сесій 

міських, районних, районних у містах рад, а також державних 

адміністрацій стосовно затвердження видатків для проведення 

будівельних/ремонтних робіт; розрахунково-платіжні відомості; дані, що 

містяться в Реєстрі бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів; договори про закупівлю робіт за 

державні кошти; графіки фінансування та виконання робіт, що є додатками 

до договору генпідряду; податкова документація та бухгалтерська 

звітність; регістр бухгалтерського обліку – головна книга; оборотно-

сальдові відомості; регістри синтетичного й аналітичного обліку за всіма 

використовуваними рахунками бухгалтерського обліку за певний період; 

податкові регістри; звітність за страховими внесками до позабюджетних 

фондів; документи щодо роботи з органами Державної фіскальної служби; 

документи з розрахунків з підзвітними особами, зокрема авансові рахунки; 

документи з обліку праці та заробітної плати; реєстри обліку отриманих і 

виданих податкових накладних; касові документи; виписки з банку за 

розрахунковими рахунками; документи від постачальників (прибуткові 

накладні); акти на списання матеріальних цінностей; первинні документи з 

обліку нематеріальних активів; журнали обліку виданих довіреностей; 

2) документи, що відображають результати внутрішніх і зовнішніх 

перевірок, у тому числі незалежних контролюючих органів: результати 

внутрішнього аудиту (готується висновок аудиторського звіту за 

результатами внутрішнього аудиту окремих питань фінансово-

господарської діяльності установи, організації тощо); акти ревізії 
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фінансово-господарської діяльності об’єкта, де вчинено злочин; матеріали 

результатів зустрічних звірок; дефектний акт, відповідно до якого 

встановлюються обсяги виконання будівельних робіт на об’єкті ремонту 

або реконструкції; акт проведення контрольних обмірів виконаних 

підрядних робіт за актом приймання виконаних робіт (проводить комісія в 

складі представника замовника, виконавця, спеціаліста з відділу 

капітального будівництва міської ради, представників Держаудитслужби); 

акти позапланової документальної перевірки; матеріали перевірок 

територіальних органів Державної фіскальної служби; матеріали, що 

перебували або перебувають у виконавчому провадженні Державної 

виконавчої служби стосовно окремих суб’єктів; результати зустрічних 

перевірок за контрагентами; акти обстеження стану об’єктів з метою 

визначення переліку й обсягу робіт, які необхідно здійснити в межах 

будівельних/ремонтних робіт; результати зустрічних перевірок 

Держаудитслужби; результати позапланової інвентаризації матеріальних 

цінностей; акти інвентаризаційних комісій стосовно виявлення, огляду та 

перевезення неоприбуткованих матеріальних цінностей підприємства; 

інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей; акти огляду, 

службові записки про результати огляду об’єктів та результати робіт; 

3) цивільно-правові договори на виконання певного обсягу 

будівельних/ремонтних робіт: договори підряду, відповідно до умов якого 

підрядчик зобов’язаний виконувати роботи в розмірі підсумкової вартості 

та у відповідні строки, що встановлені графіком виконання робіт, 

складеним підрядником до початку виконання робіт, здійснювати роботи 

відповідно до кошторисної документації, будівельних норм і правил, 

графіка виконання робіт; акт прийому виконаних будівельних робіт 

(форми КБ-2В); акти виконаних робіт, зокрема документи від покупців; 

договори з постачальниками, покупцями й іншими контрагентами; договір 

генпідряду, предметом якого є комплекс робіт з будівництва конкретного 

об’єкта, наприклад, інженерне забезпечення відповідно до затвердженої 
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проектно-кошторисної документації і технічної характеристики об’єкта з 

прокладенням зовнішніх інженерних мереж, зовнішнього освітлення, 

благоустрою та озеленення території; договір капітального будівництва; 

акт здачі-приймання документації за договором на виготовлення проектної 

документації; додаткові угоди до договорів будівельного підряду; довідки 

про вартість виконаних робіт (типова форма № КБ-3 «Довідка про вартість 

виконаних будівельних робіт та витрати»); оригінали (копії) претензій; 

акти приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне 

зберігання; декларації про початок виконання будівельних робіт; проекти 

на капітальний ремонт/будівництво; акти на збереження матеріальних 

цінностей/грошових коштів; акти прийому-передачі матеріалів  

[164, с. 95–98]. 

Документи є надзвичайно важливим процесуальним джерелом 

доказів учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем у сфері будівництва. Останні 

набувають ознак речових доказів у разі їх використання як знаряддя чи 

засобу вчинення злочину, зберігають на собі його сліди або містять інші 

відомості, що мають доказове значення в межах кримінального 

провадження. 

Крім того, документами, що містять слідову інформацію та беруться 

до уваги як доказова інформація, є фіктивні договори, записи в настільних 

календарях, записниках, телефонних довідниках, на окремих аркушах. Їх 

можна знайти як під час огляду приміщення в момент затримання особи, 

так і в процесі обшуку за місцем проживання й особистого обшуку 

підозрюваного. 

У разі, якщо вилучені зразки предметів чи документів імовірно 

зберігають на/у собі сліди вчинення злочину чи осіб, причетних до його 

вчинення, є об’єктами злочинних посягань тощо, то такі зразки в 

майбутньому є об’єктами експертних досліджень і набувають 

процесуального значення речових доказів. Якщо вилучені зразки планують 
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надати на експертне дослідження як порівняльний матеріал (як умовно 

вільні зразки для ідентифікаційного дослідження), то вони не набувають 

значення жодного виду доказів у кримінальному провадженні, оскільки 

самі собою нічого не доводять і не спростовують (такими є, наприклад, 

зразки, вилучені в порядку ст. 274 КПК України) [363]. 

Що стосується приміщень, то слідова інформація в цьому разі може 

бути отримана в результаті проведення експертиз. Наприклад, після 

проведення експертизи будинку, приміщення, об’єкта будівництва можна 

отримати інформацію стосовно якості та повноти виконаних робіт, ступеня 

дотримання технологічних процесів, правил будівництва, здійснити 

порівняння кількості фактично використаних будівельних матеріалів з 

кількістю, що зазначені у звітній документації, накладних тощо. Таким 

чином, об’єкт будівництва безпосередньо слугуватиме джерелом слідів 

учинення злочину, зокрема розкрадань. 

Товарно-матеріальні цінності як об’єкти слідоутворення вважають 

предметами матеріального світу, що не є носіями рукописної та друкованої 

інформації, але містять матеріальні сліди злочинних дій. До них належать 

предмети розтрати, привласнення або заволодіння (кошти або придбане за 

них майно), а також матеріальні цінності (будівельна техніка, будівельні 

матеріали тощо). Водночас вони можуть бути речовими доказами в 

кримінальному провадженні, попри своє цільове призначення. 

Однак з метою більш повного визначення завдання розслідування та 

засобів їх вирішення слід розглянути не лише типові матеріальні, а й 

ідеальні сліди злочину. Так, у криміналістичній науці ідеальними слідами 

прийнято вважати відбитки події в пам’яті людей, уявлювані риси 

зовнішності злочинця, його дії та їхні наслідки [347, с. 23]. Носіями 

ідеальних слідів є очевидці, у пам’яті яких відобразились дані про особу 

злочинця й цінна інформація про обраний ним спосіб учинення злочину. 

Очевидцями злочинів, залежно від конкретних обставин, можуть бути як 

працівники з боку замовника проведення будівельних/ремонтних робіт, 
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тобто особи, які безпосередньо вчиняють привласнення, розтрату майна 

або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері 

будівництва, так й особи, які є співучасниками. Крім того, свідками 

можуть бути пересічні технічні виконавці, які через необізнаність щодо 

незаконних дій керівництва виконують вказівки з підготовки тих чи інших 

документів. Також варто зважати на виконавців, якими зазвичай є підрядні 

та субпідрядні організації здебільшого приватної форми власності, 

керівники яких за попередньою домовленістю із замовником реалізовують 

злочинні схеми. 

В окремих випадках носієм слідів злочинів є також обстановка місця 

події. Однак така практика існує здебільшого під час розслідування 

службових злочинів, що містять у своєму складі корупційну складову. 

Ідеться про неправомірну вигоду й інші корупційні діяння, які 

відбуваються в певному місці, наприклад робочому кабінеті, 

транспортному засобі, заздалегідь обумовленому місці зустрічі тощо. 

Однак часто злочини у сфері будівництва вчиняють службові особи. Такі 

протиправні дії супроводжуються підробленням документів, наданням 

неправомірної вигоди тощо. Цей випадок також становить інтерес щодо 

можливості фіксації та подальшого використання слідів злочину. У такому 

разі значення для кримінального провадження можуть мати сліди людини, 

наприклад рук (під час фіксації одержання неправомірної вигоди), а також 

окремі предмети й документи, залишені або ж вилучені на місці події. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Аргументовано, що криміналістична характеристика як наукова 

категорія є теоретичним підґрунтям, на якому розробляється методика 

розслідування злочинів. Зміст криміналістичної характеристики становить 

комплекс відомостей про злочинну діяльність, що має пізнавальне 

(побудова описової моделі злочинної діяльності) та аналітичне 
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(встановлення кореляційних зв’язків між елементами, що мають 

закономірний характер) значення. З урахуванням обох складових можливе 

формування криміналістичної методики як продукту наукового аналізу, з 

одного боку, і практичного інструментарію у вигляді конкретних програм 

(алгоритмів) розслідування – з іншого.  

До головних елементів криміналістичної характеристики злочинів у 

сфері будівництва належать: спосіб підготовки, учинення та приховування 

злочинів; обстановка вчинення злочину; предмет злочинного посягання; 

відомості про осіб, які вчинили злочини, злочинні групи та потерпілих; 

слідова картина злочину. 

2. Доведено, що спосіб учинення злочину є найбільш інформативним 

елементом криміналістичної характеристики привласнення, розтрати 

майна (будівельних матеріалів, обладнання, коштів) або заволодіння ними 

шляхом зловживання службовим становищем; шахрайств, пов’язаних із 

залученням коштів інвесторів на будівництво; крадіжок будівельних 

матеріалів, інструменту, техніки, особистих речей робітників. Окремо 

розглянуто юридичний склад порушення (недотримання) вимог 

законодавчих норм й інших нормативно-правових актів про охорону праці, 

а також правил безпеки під час виконання будівельних робіт з підвищеною 

небезпекою, у тому числі вчинених з необережності. 

За результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем, основними та найбільш 

поширеними, залежно від джерела розкрадань, є такі способи вчинення 

досліджуваної категорії кримінальних правопорушень:  

укладення фіктивних договорів підряду (субпідряду) з подальшим 

підробленням офіційних документів з метою незаконного заволодіння 

коштами, виділеними на будівництво (48,3 %);  
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складання фіктивних актів приймання виконаних будівельних робіт 

(форми КБ-2в) з метою незаконного перерахування грошових коштів 

(40,1 %);  

використання підроблених довідок (форма КБ-3) про завищену 

вартість виконаних будівельних робіт, порівняно з фактичними витратами 

(38,5 %);  

підроблення документів (дефектний акт, кошторис), на підставі яких 

обґрунтовується проведення будівельних робіт певної кошторисної 

вартості, а також, які відображають грошовий вираз етапів будівництва 

(12,5 %);  

привласнення службовою особою коштів, виділених в авансовому 

порядку на будівництво, які перебували в її віданні (24,8 %);  

умисне внесення завідомо неправдивих відомостей до матеріальних 

звітів з метою привласнення коштів (19,0 %);  

розтрата коштів, виділених на проведення конкретного обсягу робіт, 

на потреби, не пов’язані з виконанням взятих зобов’язань з будівництва, 

обумовлених договором (14,5 %);  

завищення обсягів виконаних робіт та застосування неправильних 

нормативів на роботи шляхом фальсифікації звіту про витрачання 

будівельних матеріалів у співвідношенні з будівельними нормами (12,2 %); 

підроблення службовою особою відомостей на видачу заробітної 

плати за договором підряду на виконання будівельних (ремонтних) робіт 

(9,5 %);  

укладення договору про пайову участь у будівництві з подальшим 

привласненням коштів, ввірених за умовами такого договору (8,0 %). 

Зазначені схеми, як правило, поєднуються з різними видами служ-

бових підроблень проектно-кошторисної та фінансово-господарської 

документації (договорів підряду на виконання будівельних робіт, актів 

приймання виконаних робіт, відомостей щодо виплати заробітної плати, 

довідок вартості будівельних матеріалів тощо) та корупційними діяннями 
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службових осіб будівельних організацій і уповноважених державних 

органів. Поширеною схемою реалізації необлікованих товарно-

матеріальних цінностей є їх недопоставка на об’єкт, на який їх було 

виписано (придбано). Зазначене супроводжується підробленням 

супровідних документів (товарно-транспортних накладних) про одержання 

матеріалів відповідальною особою, а наприкінці звітного періоду – 

унесенням завідомо неправдивих відомостей про використання матеріалів 

під час проведення будівельних робіт. 

Технології шахрайства у сфері будівництва охоплюють комплекс 

заздалегідь спланованих організаційних заходів, у тому числі з 

використанням офіційних документів та здійсненням господарських 

операцій, пов’язаних як з обманом потерпілого (потерпілих) на етапі 

підготовки до вчинення злочину, так і приховуванням ознак 

правопорушення шляхом:  

створення уявлення про законність купівлі-продажу нерухомого 

майна, яке не може бути відчужене (43,1 %);  

введення потерпілого в оману щодо отримання заробітку від 

фінансування будівництва об’єкта нерухомості (28,6 %);  

використання підроблених документів та створення уявлення про 

наявність пільг, які дозволяють отримати житло (кошти) на будівництво 

(придбання) нерухомості (18,2 %);  

використання для будівництва коштів фізичних і юридичних осіб, 

штучне створення умов для незаконного (протиправного) набуття іншою 

особою права власності (17,0 %);  

укладання агентського договору, предметом якого є будівництво 

житла за кордоном, без наміру виконувати взяті зобов’язання (6,8 %). 

Узагальнення судової практики та результатів опитувань 

правоохоронців свідчить, що злочини, пов’язані з порушенням 

будівельних норм і правил, вчиняються шляхом як умисного 

недотримання законодавства про охорону праці та правил, що стосуються 
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безпечного виконання певних робіт (допуск до виконання робіт не 

підготовлених відповідним чином осіб; використання несправної техніки; 

надання вказівок про виконання робіт з порушенням правил безпеки 

тощо), так і бездіяльності, що полягає в ухиленні від дій, які відповідальна 

особа повинна була і мала можливість вчинити згідно із нормативами 

(відсутність інструктажу; ігнорування вимог про перевірку технічного 

стану обладнання тощо). 

Таємне заволодіння майном (крадіжка) у сфері будівництва 

здебільшого вчиняється з охоронюваних приміщень будівельних 

майданчиків та інших об’єктів як із застосуванням спеціальних технічних 

засобів, так і знарядь, призначених для господарсько-побутових потреб.  

3. Виокремлено значимі для методики розслідування ознаки 

обстановки вчинення злочину, предмета злочинного посягання, осіб, які 

вчиняють злочини, та слідової картини, що важливо для організації і 

тактики виявлення та розслідування зазначеної категорії кримінальних 

правопорушень. 

Доведено, що специфіка будівельної діяльності визначає зміст, 

характер, способи ведення й оформлення будівельних робіт, що впливає на 

спосіб вчинення злочину та слідову картину. Характер часових та 

просторових параметрів обстановки визначається типом об’єкта 

будівництва (житловий, промисловий, сільськогосподарський), 

конкретним місцем учинення злочину (будівельний майданчик, склад, 

адміністративні приміщення), а також порядком фінансування робіт або 

використання певних будівельних матеріалів, техніки, обладнання. Тож у 

разі вчинення злочину на об’єкті промислового призначення розмір шкоди 

та наслідки злочину можуть значно відрізнятись від подібного злочину під 

час будівництва житлового будинку. Криміналістичне значення мають 

також стадії будівництва: підготовча, проектувальна, проведення 

підрядних торгів (тендерних процедур), безпосереднього будівництва, 

приймання зведеного об’єкта в експлуатацію. 
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Предметом злочинних посягань є переважно будівельні матеріали та 

грошові кошти. Це зумовлено тим, що на об’єктах будівельної галузі на 

всіх етапах робіт використовуються значні обсяги фінансування, а на 

території будівельного майданчику (об’єкті будівництва) зберігаються 

різні за призначенням та вартістю обладнання, техніка, інструменти.  

Більшість злочинів у сфері будівництва вчиняють у зв’язку з 

виконанням винуватими своїх професійних функцій (88,5 %). З 

урахуванням ознак, які характеризують особу правопорушника, здійснено 

їх статистичний розподіл за певними критеріями: за відношенням до 

будівництва («внутрішні» та «зовнішні»); за кримінально-правовим 

статусом (загальні та спеціальні суб’єкти); залежно від виникнення умислу 

(ситуаційні та серійні); за кількісно-якісним складом (одинаки, які вчинять 

злочин у співучасті, учасники організованих груп і злочинних організацій). 

У слідовій картині злочинів у сфері будівництва найважливіше 

значення мають документи, що містять криміналістичні ознаки, а саме: 

будівельної організації (юридичної особи) – дозвільні (у тому числі 

погоджувальні і узгоджувальні), установчі та реєстраційні, організаційно-

управлінські, проектно-кошторисні, бухгалтерського обліку та звітності, 

що підтверджують виконання договірних зобов’язань або відображають 

результати внутрішніх і зовнішніх перевірок; підприємств, установ та 

організацій, які наділені правом розпорядження коштами на будівництво 

(розрахунково-платіжні відомості, банківські платіжні документи, 

договори про пайову участь тощо); органів, уповноважених на здійснення 

контрольних та ревізійних функцій (акти ревізій, проведення контрольних 

обмірів, позапланових документальних перевірок, зустрічних звірок); 

нормативні документи, що регулюють будівельну діяльність (загальні та 

локальні нормативно-правові акти, технічні регламенти, державні 

стандарти, будівельні норми і правила, технічні умови). 

Взаємозв’язок слідової картини та способу вчинення злочинів 

полягає в тому, що характер і локалізація слідів безпосередньо 
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визначаються діяннями винуватих осіб, які в певній обстановці (з 

урахуванням специфіки діяльності будівельної організації, умов зберігання 

товарно-матеріальних цінностей, охорони об’єктів та контролю) обирають 

конкретний предмет (предмети) злочинного посягання (будівельні 

матеріали та обладнання, кошти в готівковій і безготівковій формах), 

залишаючи відображення в матеріальній обстановці та документах, 

дослідження яких має особливе значення для встановлення ознак злочинів 

та причетних до нього осіб. 
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ 

ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 

 

 

3.1. Концепція криміналістичної методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва та її значення в системі 

криміналістичних методик 

 

Розслідування економічних злочинів, у тому числі у сфері 

будівництва, зазвичай викликає особливу складність у слідчих та 

процесуальних керівників, що зумовлено низкою причин: по-перше, 

відсутністю сучасних рекомендацій зі збирання доказів у різних категоріях 

кримінальних проваджень; по-друге, браком спеціальних знань у суб’єктів 

сторони обвинувачення в галузі економічних і технічних наук, у тому 

числі щодо специфіки функціонування окремих технологічних процесів, 

будівельних норм і стандартів. 

Під час збирання специфічних доказів зазвичай постає потреба 

у зверненні до спеціальної літератури для з’ясування відповідей на певні 

запитання щодо організації та планування цього процесу. Більш досвідчені 

слідчі послуговуються теоретичними положеннями зрідка, оскільки мають 

за плечима чималий досвід і впевненість у власних діях. Однак кожен 

злочин особливий і потребує індивідуального підходу, а отже, виникає 

потреба в уточненні обставин, що підлягають встановленню, видів судових 

експертиз, які слід призначати в конкретній справі, питань, що ставляться 

експертам. Особливе значення криміналістична методика має для молодих 

спеціалістів, які стали до виконання своїх службових обов’язків відразу 

після отримання юридичної освіти. За умов браку досвіду практичної 

роботи звернення до методичних рекомендацій з розслідування 

конкретного злочину завжди буде слугувати своєрідним вказівником 
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і надасть можливість оптимально організувати та спланувати 

розслідування. Для таких слідчих методичні рекомендації з розслідування 

мають бути настільною книгою, адже сприяють досягненню максимально 

ефективного результату під час розслідування певного злочину. Ці 

рекомендації містять поетапні алгоритми дій, що враховують специфіку 

кожного виду злочину, унеможливлюють помилкове проведення слідчих 

дій, вказують на обрання найефективніших методів розслідування, що 

дають змогу досягти максимального результату в найстисліші строки. 

Процес розроблення методик нелегкий, адже ґрунтується на взаємодії з 

практичними підрозділами. Методика має містити точну й апробовану 

практикою інформацію, оскільки надалі впливає на ефективність 

розслідування та попередження злочинів [370, c. 67]. 

На думку Г. А. Матусовського, методику розслідування злочинів 

слід розглядати у двох аспектах. По-перше, це специфічна діяльність 

уповноважених законом органів та осіб, що здійснюється на підставі 

застосування засобів криміналістичної техніки, прийомів слідчої тактики, 

методів розслідування окремих видів злочинів. По-друге, це розділ науки 

криміналістики, який містить систему комплексних криміналістичних 

рекомендацій щодо виявлення, розслідування та профілактики окремих 

видів злочинів. Саме у взаємозв’язку цих двох напрямів – практичного і 

теоретичного – методика розслідування злочинів виявляє своє 

призначення, сприяючи розробленню наукових рекомендацій і 

впровадженню їх у слідчу практику [228, с. 369]. 

Водночас В. В. Тіщенко зазначає, що криміналістична методика 

розслідування розробляє не лише загальні рекомендації, що стосуються 

методів і прийомів розкриття злочинів, а й передусім ті, що пов’язані з 

ефективним застосуванням конкретних методів, прийомів і засобів у 

розслідуванні окремих категорій злочинів [406, с. 48]. До таких категорій 

належать як злочини у сфері будівництва загалом, так і окремі їх види, 

зокрема крадіжки, шахрайства, привласнення, розтрата майна або 
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заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 

(розкрадання) у сфері будівництва. 

Для з’ясування предметної сфери формування методик 

розслідування злочинів у сфері будівництва необхідно враховувати, які 

правовідносини охоплює вказана сфера (про це йшлось у підрозділі 1.2 

дисертації). Виокремлення та систематизація видів будівництва за 

галузевою класифікацією і стадіями дає змогу диференціювати програму 

(алгоритми) дій слідчого щодо обрання оптимальних методів ефективного 

збирання доказів.  

У цьому контексті на окрему увагу заслуговують комплексні 

методики розслідування окремих груп злочинів, що сформовані за 

криміналістичними ознаками, а саме: методика розслідування розкрадань, 

учинених у науково-дослідних і проектних організаціях (А. Б. Камоцький, 

1988 р.) [189]; методика розслідування розкрадань майна у сфері 

підприємництва (А. Ф. Волобуєв, 2000 р.) [101], методика розслідування 

злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями у сфері 

економічної діяльності (В. П. Корж, 2002 р.) [212]; методика розслідування 

злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів (Н. Л. Швець, 

2003 р.) [440]; методика розслідування фінансового шахрайства 

(С. С. Чернявський, 2010 р.) [427] та ін. 

Отже, поняття криміналістичної методики розглядають у декількох 

аспектах, зокрема як: систему наукових положень (загальне); програму 

розслідування злочину певного виду чи групи (окреме); процес 

застосування цієї програми до специфіки розслідування конкретного 

злочину (одиничне) [344, с. 6]. Інакше кажучи, криміналістична методика є 

і розділом науки, і системою знань про «технологію розслідування 

злочинів», і власне цією «технологією», своєрідним алгоритмом 

(програмою) розслідування окремих видів злочинів. Це різні вияви та, 

певною мірою, складові криміналістичної методики [185, с. 245]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9D$
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Унаслідок накопичення емпіричного матеріалу, акумулювання 

позитивного практичного досвіду й теоретичних бачень науковців з 

окремих питань щодо розслідування кримінальних правопорушень у сфері 

будівництва можна визначити концептуальні засади розслідування цієї 

категорії злочинів з розробленням комплексної методики, що 

вважатиметься методологічним підґрунтям для розроблення окремих 

методик. 

Так, концепція (лат. conceptio – сприйняття) – це система поглядів на 

певне явище; спосіб тлумачення певних явищ, основна ідея будь-якої 

теорії. Концепцією також називають сукупність кількох наукових ідей, які 

в подальшому будуть розвиватись, доповнюючи одна одну. Аналіз таких 

систем поглядів, ідей дає можливість продукувати як теоретичну, так і 

праксеологічну новизну [371]. 

Згідно з переконанням В. П. Бахіна, взаємозв’язок слідчої практики з 

криміналістичною методикою відбувається з огляду на такі ключові 

положення: дані слідчої практики є основою для пізнання закономірностей 

злочинної діяльності, форм її вияву, а також досвіду розкриття й 

розслідування злочинів; потреби слідчої практики визначають завдання 

щодо розроблення та вдосконалення спеціальних методик; методичні 

рекомендації проходять перевірку практикою та дістають підтвердження 

своєї ефективності або неповноти та необґрунтованості; нові засоби та 

прийоми, які застосовують на практиці, набувають характеру 

методологічних засад унаслідок їх наукового аналізу й узагальнення 

(наприклад, потреба в проведенні деяких видів судових експертиз до 

початку кримінального провадження знайшла оцінку в науці та стала 

предметом законодавчого розв’язання в декількох проектах нормативних 

документів) [15, с. 45–63]. 

Криміналістична методика розслідування злочинів у сфері 

будівництва ґрунтується на певних принципах, відомих у теорії 

криміналістики. Так, М. О. Селіванов виокремлює такі принципи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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криміналістичної методики: планомірність розслідування; обумовленість 

методики предметом доказування; необхідність урахування типової 

криміналістичної характеристики злочинів; урахування під час побудови 

методики розслідування в конкретній справі слідчої ситуації; оптимальний 

набір слідчих (розшукових) дій, що забезпечують повноту, точність й 

економічність розслідування; розподіл слідчих (розшукових) дій на 

початкові та наступні; оптимальна послідовність намічених і проведених 

слідчих (розшукових) дій; передбачення поряд з окремими слідчими 

(розшуковими) діями комплексів процесуальних дій, підпорядкованих 

певним окремим завданням; установлення черговості таких комплексів; 

рухливість, динамічність методики [357, с. 61–64]. 

У свою чергу, М. В. Салтевський такими принципами вважає: 

законність, тобто вся діяльність з розслідування і профілактики злочинів 

на досудовому та судовому слідстві має ґрунтуватися на законодавчій базі 

України й відбуватись у межах її правового поля; науковість і дієвість 

методів та засобів діяльності, тобто їх фактична відповідність сучасному 

рівню розвитку науки й техніки; пізнання фактів минулого на основі 

збереженої інформації в сьогоденні, її логічного, семантичного 

і психологічного аналізу; безперервність версіювання, планування та 

наукової організації праці суб’єктів досудового й судового слідства; 

ситуаційність та етапність діяльності суб’єктів досудового слідства: 

ситуація – проблема – тактичне рішення – нове знання – нова ситуація 

тощо; технізація та інформатизація досудового слідства; максимальна 

наочність та очевидність представлення джерел доказів, які відображають 

інформацію на досудовому слідстві; комплексність використання сил і 

засобів слідчих підрозділів для забезпечення повноти та швидкості 

припинення, розкриття та попередження злочинів [352, с. 414]. 

З-поміж сучасних дослідників досить ґрунтовно ці принципи розкрив 

В. В. Тіщенко. Учений має рацію стосовно того, що принципи обрання й 
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розроблення методики розслідування конкретного злочину в практичній 

діяльності слідчого можна сформулювати таким чином: 

По-перше, обрання напряму розслідування та досягнення його 

кінцевої мети з урахуванням кримінально-правової оцінки події і предмета 

доказування. Предмет доказування за умови правильної кваліфікації 

злочину визначає для слідчого кінцеві рубежі його діяльності з 

розслідування конкретного злочину, повноту й межі процесуального 

дослідження. Звісно, на початковому етапі розслідування точно 

кваліфікувати злочинну подію досить складно. Вона може змінюватися й 

уточнюватися під час усього розслідування, що залежить переважно від 

повноти й достовірності зібраних доказів. Відповідно, змінюється й 

уточнюється коло обставин, що підлягають установленню. Однак не 

враховувати предмет доказування із самого початку розслідування не 

можна, оскільки така діяльність слідчого буде деструктивною щодо її 

системи та загалом неефективною. 

По-друге, визначення належності розслідуваної події до відомого 

типу (роду, виду, групи) злочинів на основі наукової криміналістичної 

класифікації, що дає змогу правильно вибрати відповідну рекомендовану 

криміналістикою методику або констатувати її відсутність, а також 

визначити особливості цього злочину. 

По-третє, використання в розслідуванні даних певної 

криміналістичної характеристики категорії злочинів, до якої належить 

і цей злочин, що дає змогу з’ясувати типову модель зазначеної категорії 

злочинів, висунути типові слідчі версії щодо події загалом, окремих її 

обставин, причетних до неї осіб, встановити характер і місцезнаходження 

інших слідів. 

По-четверте, ситуативний підхід до постановки тактичних завдань і 

засобів їх вирішення, який передбачає використання типових слідчих 

ситуацій за цією методикою, типових завдань і програм їх вирішення. 

Слідчий, спираючись на положення криміналістичної методики, досвід 
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слідчої практики в конкретному провадженні, самостійно оцінює ситуацію, 

яка склалася, в її інформаційно-пізнавальному аспекті з урахуванням часу 

від моменту вчинення злочину й констатує конкретну програму 

розслідування. За наявності типових програм розслідування необхідно 

зважати на можливість їх коригування згідно з конкретною ситуацією. 

По-п’яте, етапність методики розслідування, яка передбачає 

виділення двох основних етапів і вирішення на кожному з них властивих 

йому завдань: початковий етап передбачає встановлення основних 

обставин події й особи підозрюваного, а наступний – установлення всіх 

обставин злочину, його учасників, тобто остаточне розкриття злочину. 

По-шосте, планомірність процесу розслідування. Цей принцип 

означає використання планування для здійснення всіх процесуальних 

(гласних і негласних) дій та організаційних заходів у певній послідовності. 

Крім того, визначення послідовності також потребує постановка й 

вирішення тактичних завдань. 

По-сьоме, використання в діяльності з розкриття злочинів різних 

форм і методів взаємодії слідчого з органами дізнання, іншими 

правоохоронними особами, населенням. Вивчення практики доводить, що 

тільки на основі тісної та постійної взаємодії слідчого з працівниками 

оперативних апаратів правоохоронних органів (передусім МВС і СБУ) 

вдається розкривати тяжкі та добре організовані злочини, зокрема 

корисливо-насильницького спрямування. Така взаємодія повинна 

передбачатися з початку розслідування, оцінювання вихідної ситуації 

і продовжуватися до встановлення всіх обставин злочину, встановлення та 

викриття підозрюваного. Важливо також уміло взаємодіяти в необхідних 

випадках із посадовими особами й рядовими працівниками підприємств, 

установ, організацій, окремими громадянами. Крім того, під час побудови 

методики розслідування злочину необхідно передбачати тактику, форми й 

методи взаємодії із захисниками підозрюваного (обвинуваченого). 
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По-восьме, застосування сучасних наукових і технічних 

можливостей у розслідуванні злочину. Під час обрання певного методу або 

прийому розслідування необхідно зважати на їх наукове й техніко-

криміналістичне забезпечення. Причому йдеться про використання не 

лише сучасних криміналістичних рекомендацій, а й нових засобів і 

методів, розроблених в інших галузях науки й техніки. Такі методи та 

засоби мають застосовуватися в різних формах (використання знань 

спеціалістів під час проведення слідчих (розшукових) дій, проведення 

різних судових експертиз, спеціальної довідкової інформації. Лише 

комплексне застосування спеціальних науково-технічних даних може 

забезпечити ефективний пошук і повноцінне дослідження доказової 

інформації. 

Викладені принципи з урахуванням структури слідчої діяльності 

дають змогу подати методику розслідування окремих категорій злочинів у 

вигляді універсальних програм щодо його початкового й наступного 

етапів. Технологія такої діяльності може бути виражена у вигляді ланцюга 

змістовно і логічно поєднаних розумових і практичних актів та 

операцій [403, с. 146–147]. 

Варті уваги й підходи В. А. Журавля, на думку якого до принципів 

формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів, 

окрім вищезазначених, можна додати такі:  

1) відповідність технології створення (побудови) криміналістичних 

методик їх класифікаційному рівню. Цей принцип визначає залежність 

технології (процедури) створення криміналістичної методики від того 

класифікаційного рівня, до якого ця методика належить. Ідеться про такі 

рівні криміналістичних методик, як міжвидові (групові), видові, підвидові 

й комплексні, а також можливість застосування різних підходів до їх 

формування. Так, одним із підходів вважають такий, згідно з яким типові 

криміналістичні методики як науковий продукт розробляють на базі 

результатів узагальнення судово-слідчої практики. Завдяки цьому підходу 
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можуть формуватися підвидові криміналістичні методики, викладення 

яких відбувається в певних формалізованих формах, тому що саме на 

такому рівні можливі формулювання конкретних завдань розслідування і 

побудова програм їх розв’язання. Щодо таких наукових абстракцій, як 

міжвидові криміналістичні методики, тобто методики розслідування групи 

злочинів, диференційованих відповідно до групування їх в Особливій 

частині КК України і на підставі криміналістично значущих ознак, 

притаманних декільком видам, оскільки останні ще не набули поширеної 

практики застосування, не є достатньо репрезентативними для 

узагальнення практики їх розслідування або мають латентний характер, то 

вони надаються в описовій формі і їх рекомендації мають більш загальну 

спрямованість; 

2) відповідність методико-криміналістичних рекомендацій кінцевій 

меті формування певної методики. Зазначений принцип передбачає таку 

побудову розглядуваних рекомендацій, щоб вони були спрямовані на 

формування системи доказів, необхідних для прийняття обґрунтованих і 

скоординованих процесуальних, тактичних, організаційних та інших 

рішень;  

3) відповідність типових криміналістичних моделей розслідування 

предмету доказування й диспозиції статті КК України. Розглядуваний 

принцип визначає, що інформаційну структуру типових криміналістичних 

моделей розслідування становлять предмет доказування, окреслений 

ознаками складу злочину, що розслідується, а також відомості, що входять 

до криміналістичної характеристики цього різновиду злочинного діяння;  

4) відповідність структури окремої криміналістичної методики 

структурі базової моделі криміналістичної методики розслідування 

злочинів. За цим принципом криміналістична методика як функціональна 

система має ту саму функціональну архітектоніку, у якій результат є 

домінуючим чинником, що стабілізує організацію всієї системи. 

Розроблення архітектоніки криміналістичної методики розслідування 
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злочинів доцільно здійснювати на підставі базової моделі, яка є єдиною, 

загальновизнаною, несуперечливою і слугує дослідникам орієнтиром для 

формування окремих криміналістичних методик різних рівнів. Причому 

необхідно усвідомлювати, що формування теоретичної концепції 

створення базової моделі криміналістичної методики розслідування 

злочинів – це складний гносеологічний процес, що потребує передусім 

запропонування ситемоутворюючої ідеї-принципу побудови такого роду 

моделі, визначення технологічних підходів до її формування, розроблення 

її логічної та функціональної структури відповідно до етапності й 

цілеспрямованості діяльності з розкриття, розслідування та попередження 

злочинів;  

5) відповідність послідовності викладення методичних порад 

етапності процесу розслідування. Згідно з цим принципом, викладення 

методико-криміналістичних рекомендацій має відбуватися відповідно до 

певних етапів здійснення досудового розслідування. Зокрема, на 

вихідному етапі висвітлюються рекомендації з особливостей порушення 

провадження за кримінальною справою, на початковому – специфіка 

організації та проведення невідкладних і першочергових слідчих дій та 

оперативно-розшукових заходів, спрямованих на перевірку висунутих 

слідчих версій, на наступному – своєрідність реалізації інших 

процесуальних засобів, спрямованих на закріплення здобутих доказів;  

6) ситуаційна зумовленість побудови методико-криміналістичних 

рекомендацій. Цей принцип передбачає обов’язковість здійснення типізації 

слідчих ситуацій відповідно до певного етапу розслідування із 

визначенням їх сталого набору ознак про хід і стан цього процесу 

розслідування, котрі породжують різні завдання розслідування, 

розв’язання яких потребує застосування різних організаційно-тактичних 

засобів. Тобто кожній типовій слідчій ситуації притаманні певні типові 

версії, відповідна система безпосередніх завдань і найбільш ефективні 

шляхи та засоби їх вирішення. Таким чином, створення уніфікованої 
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системи принципів побудови окремих криміналістичних методик 

розслідування злочинів є істотним і необхідним кроком до найбільш 

якісного формування криміналістичних методичних рекомендацій, 

необхідною умовою їх наближення до потреб практики [146, с. 173–183]. 

Не вдаючись до дискусії щодо переваг тієї чи іншої позиції вчених 

стосовно вказаних принципів, можна дійти висновку, що в контексті 

розроблення методик розслідування злочинів у сфері будівництва 

заслуговують на увагу позиції усіх згаданих науковців, оскільки вони не 

лише характеризують тотожні положення, а й у певних моментах 

доповнюють один одного, створюючи цілісне уявлення про принципи 

формування методик розслідування злочинів.  

Попри загальне сприйняття теоретичної основи криміналістичної 

методики, А. Ф. Волобуєв зауважує, що методика формується лише в 

результаті узагальнення значного масиву кримінальних проваджень як 

сукупність теоретичних положень і практичних рекомендацій. Тому 

використовувати термін «методика розслідування» щодо розслідування 

конкретного злочину можна лише в переносному значенні та з 

ілюстративною метою, проте не в науковому значенні [101, с. 17].  

Адже, з етимологічної точки зору, методика – це сукупність 

взаємопов’язаних способів і прийомів доцільного проведення будь-якої 

роботи [41, с. 522]. Тобто методика – це, передусім, організація практичної 

діяльності. Сутність цієї категорії в різні часи тлумачили як послідовність 

дій слідчого (М. О. Селіванов), сукупність прийомів розслідування 

(І. О. Возгрін), інформаційну модель слідчої діяльності (О. В. Шмонін), 

комплекс тактичних завдань (В. Є. Корноухов) тощо [427, с. 273]. 

Слід сформулювати власне визначення джерел криміналістичної 

методики шляхом аналізу поглядів учених. Як відомо, джерелами 

криміналістичної методики є законодавство України, слідча, судова та 

експертна практика, положення науки, результати узагальнення 

кримінальних проваджень і вироків суду, наукові праці вітчизняних і 
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зарубіжних учених, проблемні питання, що потребують вирішення, дані 

анкетування та опитування працівників органів досудового розслідування 

й статистичні дані, які слугують підтвердженням та ілюструють 

правильність теоретичних висновків.  

З метою оптимізації діяльності органів досудового розслідування 

доцільно адаптувати окремі криміналістичні методики до вимог слідчої 

практики, переходу від описового характеру цих методик до робочих 

програм.
 
Ідеться про те, що методичні рекомендації мають бути зручними 

для використання [444, с. 835]. 

Однак на сучасному етапі розвитку науки криміналістики частина 

вчених-криміналістів критично ставляться до такої структури з огляду на 

те, що вона породжує зайві проблеми щодо їх розмежування, і пропонують 

таку структуру криміналістичної методики: групова, видова та 

підвидова [444, с. 835]. 

Водночас В. Є. Корноухов вбачає за доцільне здійснювати 

класифікацію методик розслідування на підставі закономірностей 

пошуково-пізнавальних процесів, розподіляючи останні на класи, ряди та 

види. Крім того, дослідник як сталі виділяє міжродові, міжвидові й 

внутрішньовидові методики [213, с. 140–151].  

Як слушно зазначає Р. Л. Степанюк, питання про кількість і зміст 

структурних частин окремих криміналістичних методик є досить 

дискусійним, а отже, ступінь повноти тієї чи іншої методики визначити 

практично неможливо [383, с. 157]. Досить гостро постає питання щодо 

проблематики розроблення методик розслідування окремих груп злочинів. 

Дослідники висувають різні варіанти щодо визначення останніх.  

Ми поділяємо думку Р. Л. Степанюка, згідно з якою в такому разі 

слід чітко розрізняти позавидові методики – виділені тільки за 

криміналістичною ознакою (наприклад, методика розслідування злочинів, 

учинених неповнолітніми), та групові (міжвидові й комплексні) – 
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виокремлені на підставі кримінально-правових і криміналістичних ознак у 

їх поєднанні [383, с. 158].  

Має рацію В. В. Тіщенко стосовно того, що традиційні видові та 

підвидові методики не завжди забезпечують належну ефективність 

розслідування. Пояснюється це, зокрема, тим, що такі методики 

орієнтовані або на конкретний кримінально-правовий вид злочинів, або на 

його різновид, виділений за кримінально-правовими та (або) 

криміналістичними ознаками. На початку кримінального провадження 

далеко не завжди можна дати однозначну кримінально-правову оцінку 

розслідуваної події, а отже, правильно вибрати видову (підвидову) 

методику розслідування. Крім того, злочинна діяльність певної особи або 

групи осіб може включати цілий комплекс пов'язаних між собою злочинів, 

що знов так не дає змоги продуктивно скористатися будь-якою окремою 

видовою методикою. Водночас криміналістична оцінка вихідної слідчої 

ситуації дає змогу досить точно віднести конкретний випадок до певного 

типу, роду, категорії злочинів, правильно поставити тактичні завдання, 

розробити загальні версії, визначити засоби її вирішення та перевірки. 

Тому слід підтримати думку про подальшу поглиблену розробку основ 

формування комплексних групових криміналістичних методик 

розслідування укрупнених категорій злочинів [405, c. 175]. 

У контексті систематизації окремих криміналістичних методик 

найбільш прийнятним є розподіл, запропонований вже згадуваним 

В. А. Журавлем: базова методика; прості (одиничні) методики – видові, 

підвидові (мікрометодики); ускладнені (групові) методики – родові, 

міжродові, комплексні [144, с. 92–94].  

Злочини у сфері будівництва набули комплексного характеру, 

утворюючи певного виду системи, шляхом учинення декількох злочинів у 

формі сукупності [157, с. 64–69]. Такі комплекси, до яких злочини входять 

як складові з певними функціями, у криміналістичній літературі називають 

технологіями злочинної діяльності [99, с. 175–181; 372, с. 142]. Адже під 
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час розслідування злочинів у сфері будівництва доводиться звертатися до 

різних видових (групових) та позавидових методик, що не лише збільшує 

обсяг роботи замість її спрощення, а й може виявитись найефективнішим 

через відсутність рекомендацій щодо виявлення ознак злочинів, супутніх 

учиненню певних множин діянь. 

Тому з розробленням комплексної методики розслідування злочинів 

у сфері будівництва вирішуються питання, що охоплюють певні 

сукупності злочинних діянь, може бути застосована кримінально-правова 

класифікація злочинів, їх криміналістичні ознаки та їх 

поєднання [383, с. 159]. Ідеться також про врахування характеру зв’язку 

між злочинами, з’ясування механізму злочинної діяльності, а також 

розмежування ознак подібних (споріднених і супутніх) злочинних проявів.  

Комплексна методика розслідування злочинів у сфері будівництва 

має формуватись саме за позавидовими критеріями [264], які виокремлює 

Б. Є. Лук’янчиков. Ця комплексна методика ґрунтується на галузевій 

ознаці. 

Перспективним напрямом удосконалення наявних криміналістичних 

методик вважають підвищення пізнавальної функції криміналістичної 

характеристики окремих видів злочинів шляхом виявлення та 

використання кореляційних зв’язків між її елементами і побудови на цій 

підставі типових версій стосовно особи злочинця, а також викладення 

рекомендацій у формі відповідних програм (алгоритмічних схем) дій 

слідчого [143, с. 186]. Побудова методик у вигляді криміналістичних 

алгоритмів як більш високого рівня наукових розробок у цій галузі знань 

і більш оптимальної форми викладення порад слідчому передбачає 

необхідність розв’язання низки проблем. Водночас необхідно пам’ятати, 

що криміналістична методика в будь-якій формі її викладення завжди 

зберігатиме певний рівень абстракції, оскільки неможливо «без залишку» 

типізувати всі версії і ситуації розслідування [143, с. 177]. 
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Серед причин, що перешкоджають активному впровадженню 

здобутків криміналістики в слідчу практику, можна назвати не лише 

недостатній рівень наукових розробок, а й консервативні стереотипи, що 

склалися в практичній діяльності, та небажання практиків працювати «за 

наукою» [143, с. 177–186]. З огляду на це, перед науковцями постають такі 

завдання: уніфікувати сучасні погляди на мету, завдання, структуру, зміст 

криміналістичних методик на основі запровадження універсальної, базової 

моделі; модернізувати наявні й розробити нові методичні рекомендації з 

розслідування тих чи інших категорій злочинів шляхом поглибленого 

застосування криміналістичної класифікації злочинів, криміналістичної їх 

характеристики, типових слідчих ситуацій та версій; викласти відповідні 

методичні рекомендації в найбільш доступній для сприйняття формі, у 

тому числі у вигляді певних програм та алгоритмічних схем, що 

реалізуються на базі сучасних комп’ютерних технологій [145, с. 42]. 

Криміналістична оцінка окремої вихідної слідчої ситуації дає змогу досить 

точно віднести конкретний випадок до певного виду, категорії злочинів, 

правильно визначити тактичні завдання, розробити загальні версії, дібрати 

засоби їх вирішення та перевірки [217, с. 159]. 

Тому слушною є думка про подальше поглиблене розроблення основ 

формування комплексних криміналістичних методик розслідування 

укрупнених категорій злочинів, які є синтезованою моделлю відповідної 

категорії злочинів й основою для виділення особливостей розслідування 

злочинів, що входять до неї [144, с. 93–94; 213, с. 224; 215, с. 141–151]. 

Характерними прикладами створення таких комплексних 

криміналістичних методик слід вважати методики розслідування злочинів, 

учинених посадовими особами [138], та злочинів, пов’язаних з 

професійною діяльністю [183; 217, с. 159]. 

Комплексну методику розслідування виокремлюють за двома 

критеріями: криміналістичним, що відіграє головну роль – поєднання 

злочинів у єдиному ланцюзі злочинної діяльності, з урахуванням 
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особливостей механізму слідоутворення та розслідування події злочину, 

подібності типових слідчих ситуацій тощо; кримінально-правовим, 

оскільки розглядаються не всі пов’язані між собою злочини, а злочинні 

діяння певного виду. Комплексна методика спрямована на надання 

рекомендацій щодо розслідування кількох видів злочинної діяльності 

(комплексу злочинів), що дає змогу формувати наукові рекомендації 

відповідно до сучасних потреб слідчої практики.  

Отже, необхідно розглянути найдоцільнішу структуру та зміст 

комплексної криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері 

будівництва. 

 

 

 

3.2. Структура та зміст комплексної криміналістичної методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва 

 

Більшість криміналістів наголошують на тому, що завдання 

комплексної методики полягає у визначенні основних напрямів 

розслідування певного виду, групи злочинів, що стане основою 

розроблення алгоритму збирання доказів на рівні окремих видів злочинів. 

З інформаційної точки зору, методика є певною сукупністю знань, а в 

аспекті використання – певним алгоритмом дій. На структуру методики 

впливає її функціональна спрямованість [398, с. 270]. 

Структуру окремих комплексних методик розслідування злочинів 

розглядали А. Ф. Волобуєв, І. А. Возгрін, В. А. Журавель, 

В. О. Коновалова, В. І. Малюга, Г. А. Матусовський, О. В. Пчелін, 

Р. Л. Степанюк, В. В. Тіщенко, В. Ю. Шепітько, Б. В. Щур та ін. Попри те, 

що цю проблематику вивчали й раніше, окремі питання розкрито на 

загальному рівні, відсутня однозначність у підходах до структурування 

комплексних криміналістичних методик й етапів процесу розслідування 
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загалом. У зв’язку з цим, вважаємо актуальним розгляд питання стосовно 

структури комплексної криміналістичної методики розслідування злочинів 

у сфері будівництва. 

Так, криміналісти наводять різну кількість елементів структури 

методик розслідування окремих видів злочинів, які відрізняються за 

змістом. Окремі криміналістичні методики містять рекомендації з питань 

кримінального права, кримінального процесу [268, с. 61]. Але більшість 

учених вважає цей шлях хибним, оскільки він призводить до того, що 

методика розслідування в такому контексті є не частиною науки 

криміналістики, де були б відображені власне криміналістичні засоби, 

методи та прийоми, а практичним посібником для слідчих [40, с. 7]. 

Як зазначає В. Ю. Шепітько, окрема криміналістична методика – це 

система взаємопов’язаних і взаємозумовлених дій. Її завданням є 

розроблення типових систем (алгоритмів) дій слідчого, що сприяють 

обранню оптимальної поведінки в процесі розслідування певного виду 

злочинів. Така методика має містити типові комплекси слідчих 

(розшукових) та інших дій або заходів, передбачає певну послідовність їх 

реалізації. Адже процес розслідування злочинів у деяких випадках 

пов’язаний із дослідженням складної злочинної діяльності, декількох 

взаємопов’язаних злочинних актів. Тому така діяльність передбачає 

використання не лише окремих, а й комплексних криміналістичних 

методик і запровадження слідчих технологій [445, с. 445–451]. 

О. В. Пчеліна доводить доцільність визнання уніфікованої, тобто 

єдиної структури окремих криміналістичних методик. Адже в такому разі 

можна уникнути низки неточностей і суперечностей [335, с. 122]. На думку 

Н. Н. Давидової, розробляючи нові методики розслідування, слід 

ураховувати відповідні закономірності, принципи та вимоги, які 

застосовують для побудови цих методик (єдина структура, урахування 

результатів вивчення практики, можливих слідчих ситуацій 

тощо) [125, с. 104–105].  
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Структура криміналістичної методики пов’язана з криміналістичною 

класифікацією злочинів, на підставі якої розробляють комплексні 

методики розслідування злочинів [98, с. 57–58]. Попри різновидності видів 

чи груп злочинів, комплексна методика має сприяти ефективному їх 

розслідуванню.  

Майже подібну структуру окремої криміналістичної методики 

пропонують більшість криміналістів. Ураховуючи певні положення, що 

можуть бути застосовані для розслідування будь-якого злочину, до неї 

включають: криміналістичну характеристику злочинів; обставини, які 

потребують встановлення; особливості організації початкового етапу 

розслідування; типові слідчі ситуації та дії слідчого щодо їх розв’язання; 

типові версії та особливості планування розслідування; організацію і 

тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій; профілактичні 

заходи [144, с. 138–235; 226, с. 186–187; 448, с. 335]. Про аналогічну 

структуру з деякими інтерпретаціями йдеться в працях інших учених [277; 

380, с. 126; 454, с. 139–140]. 

З огляду на результати аналізу зазначених вище поглядів щодо 

елементів структури криміналістичної методики розслідування злочинів, 

можна стверджувати, що нині існує єдине бачення складових як 

комплексної, так й інших видів криміналістичної методики. 

Учені аргументують доцільність виокремлення як самостійного 

елемента криміналістичної методики розслідування злочинів особливості 

координації та взаємодії слідчого з іншими правоохоронними, державними 

органами і громадськими об’єднаннями. Ці питання необхідно розглядати 

під час аналізу особливостей окремих етапів розслідування злочинів або ж 

як окремий елемент криміналістичної профілактики. Крім того, 

вважається, що профілактичні заходи не вирізняються специфікою щодо 

різних злочинів, а отже, немає потреби виокремлювати цей блок у 

структурі окремої методики [335, с. 123]. 
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Вважаємо найбільш доцільним розмежування елементів методики 

відповідно до етапів розслідування. Етап розслідування – це, передусім, 

елемент розслідування; взаємозалежна система дій, об’єднаних єдністю 

завдань, умовами розслідування, специфікою криміналістичних 

прийомів [263, с. 86]. А. Ф. Волобуєв вважає, що етап розслідування є 

певним проміжним пунктом у процесі збирання доказів, що характеризує 

стан слідства з погляду повноти вирішення його завдань і визначається 

прийнятими процесуальними рішеннями в кримінальному 

провадженні [100, с. 14]. Поділ процесу розслідування на окремі етапи має 

важливе методичне значення, кожний із виділених етапів має певну 

специфіку в обсязі й методах цієї криміналістичної діяльності [448, с. 337]. 

Сьогодні щодо питання поділу процесу розслідування на етапи 

найпоширенішими є підходи, згідно з якими науковці виділяють два 

(початковий і наступний) або три (початковий, наступний, заключний) 

етапи. Водночас жоден із цих підходів не отримав загальновизнаної 

підтримки.  

Різні підходи до періодизації процесу розслідування злочинів 

зумовлюють не лише неоднозначність трактування поняття «етап 

розслідування», а й численні розбіжності щодо визначення меж 

відповідних етапів [266, с. 435–441]. 

Межею між початковим і подальшим етапами часто є момент, коли 

слідчий, виконавши невідкладні слідчі (розшукові) дії та зібравши значний 

доказовий матеріал, переходить до його аналізу й складання розгорнутого 

плану розслідування за провадженням. Але ця межа є умовною, 

початковий етап може закінчитися, наприклад, після затримання 

підозрюваного та повідомлення особі про підозру в учиненні 

кримінального правопорушення, отримання будь-якого важливого доказу, 

що визначає подальший напрям розслідування. 

Слушною є думка Р. С. Бєлкіна, який зазначає, що момент закінчення 

початкового етапу розслідування не можна зафіксувати в загальному 
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вигляді, пов’язавши його категорично з яким-небудь певним 

процесуальним рішенням у провадженні. Він може завершитися з 

накопиченням достатньої для пред’явлення обвинувачення (згідно з КПК 

України – повідомлення про підозру) доказової інформації, однак може 

закінчитись і раніше, коли характерний для цього етапу прискорений темп 

дій буде з певних причин утрачений [23, с. 409]. 

Погоджуємося, що загальне правило про поділ розслідування на 

етапи не слід абсолютизувати [441, c. 219–228]. Адже стосовно нескладних 

проваджень, за якими розслідування може бути закінчено за декілька днів, 

виділення початкового та наступного етапів має лише формальний 

характер і не має практичного значення [266, с. 440; 281, с. 376–380]. 

Зазвичай виокремлюють два етапи: початковий та наступний, межею між 

якими є не рішення про притягнення особи до кримінальної 

відповідальності, а певні обставини правопорушення, що розслідується. 

Наприклад, на початковому етапі розслідування злочинів у сфері 

будівництва вирішуються завдання, спрямовані не тільки на встановлення 

особи злочинця, а й на збирання достатньої доказової бази про причетність 

цієї особи до злочину (низки злочинів), про її злочинні зв’язки. А тому 

після проведення всіх запланованих заходів для вирішення слідчої 

ситуації, що склалася на початковому етапі, розпочинається наступний 

етап розслідування злочинів, який триває до його завершення. Не 

погоджуємось також з необхідністю виокремлення заключного етапу 

розслідування злочинів як самостійного структурного елементу, оскільки 

аналіз і оцінка зібраних доказів, прийнятих процесуальних рішень, 

повноти вжитих заходів тощо повинні здійснюватися не в кінці, а 

впродовж усього розслідування. 

Отже, у комплексній криміналістичній методиці розслідування 

злочинів у сфері будівництва пропонуємо виокремлювати такі структурні 

елементи: 
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1) криміналістичну характеристику злочинів (відомості про спосіб 

учинення злочину, обстановку вчинення злочину, предмет злочинного 

посягання, особу злочинця й типові сліди злочину); 

2) типові слідчі ситуації початкового та наступного етапу 

розслідування й відповідні їм комплекси процесуальних дій; 

3) особливості організації й тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій; 

4) використання спеціальних знань (методів економічного 

й документального аналізу) та призначення окремих видів судових 

експертиз. 

Про доцільність виокремлення криміналістичної характеристики 

злочинів як структурного елемента комплексної криміналістичної 

методики розслідування злочинів уже йшлося вище. Криміналістичну 

характеристику використовують у слідчій діяльності як інструмент, 

орієнтир для забезпечення провадження досудового розслідування (сприяє 

висуненню слідчих версій, формуванню обставин, що підлягають 

установленню, тощо). 

Початковий етап розслідування передбачає збирання та оцінювання 

інформації про подію злочину, встановлення наявності чи відсутності 

ознак кримінального правопорушення у діянні особи (осіб) чи в події 

(факті), яка відбувалася, ухвалення рішення про внесення відомостей до 

ЄРДР та початку досудового розслідування, проведення невідкладних 

слідчих (розшукових) дій, визначення напрямів розслідування, 

формулювання робочих версій.  

Правильна оцінка слідчої ситуації на початковому етапі 

розслідування дає змогу належним чином зорієнтуватися у масиві 

початкової інформації з метою визначення (коригування) напрямів 

подальшого провадження. Водночас погляди вчених-криміналістів щодо 

поняття слідчої ситуації різняться. Так, наприклад Р. С. Бєлкін поняття 

«слідча ситуація» тлумачить як різноманітні зовнішні умови й обстановку, 
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у яких реалізовується процес доказування, а також здійснюється 

розслідування [20, с. 630]. Такий підхід підтримують, зокрема, 

В. К. Лисиченко, О. В. Батюк, І. А. Возгрін [20, c. 630; 93, с. 158–159; 

260, с. 3–9]. Водночас Л. Я. Драпкін та І. Ф. Герасимов наголошують на 

суб’єктивному сприйнятті й оцінці наявних відомостей про сутність події, 

поданих у вигляді уявної моделі [108, с. 173; 133, с. 26–44]. Третя група 

вчених, серед яких В. А. Образцов, М. П. Яблоков та А. М. Васильєв, 

типову слідчу ситуацію пропонують розглядати як сукупність даних, 

якими володіє слідчий, щодо обставин розслідуваного злочину, що 

впливають на прийняття останнім рішення, а також сукупність даних, які 

характеризують стан розслідування в певний проміжок часу [39, с. 31; 

222, с. 28; 223, с. 48]. 

В. П. Бахін слідчу ситуацію розглядає як об’єктивну реальність, 

фактичну обстановку та результат її пізнання. На думку дослідника, 

відомості про неї є відображенням обстановки, вони використовуються для 

розуміння останньої та впливають на неї маючи на меті розкриття злочину. 

Елементи й характер слідчої ситуації дослідник розглядає в широкому 

значенні – як сукупність усіх умов, котрі впливають на хід розслідування 

та окреслюють його особливості. У вузькому ж значенні В. П. Бахін 

елементи й характер слідчої ситуації пропонує розглядати як певну 

характеристику інформаційних даних, якими володіє слідство на 

конкретному етапі досудового розслідування [13, с. 22]. 

Не менш важливою є думка М. В. Салтевського, котрий вважає, що 

слідча ситуація становить сукупність обставин конкретної події злочину, 

актуалізованих слідчим, дізнавачем, прокурором, судом, що здійснюють 

його розкриття, розслідування і попередження, тобто це сукупність 

актуалізованої суб’єктами кримінального процесу доказової інформації, 

відображеної в матеріальній обстановці події злочину [352]. 

На формування слідчої ситуації впливають чинники психологічного, 

інформаційного, процесуального, тактичного, організаційно-технічного 
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характеру. Поєднання всіх чинників зумовлює індивідуальний характер 

кожної слідчої ситуації. Відповідно до слідчої ситуації, слідчий приймає 

тактичні рішення, тобто обирає мету тактичного впливу на слідчу 

ситуацію загалом чи її окремі компоненти, на хід і результати процесу 

розслідування та його елементи із визначенням методів, прийомів і засобів 

досягнення цієї мети [229, с. 66].  

Варта уваги позиція В. В. Тіщенка, який, не погоджуючись із надто 

широким розумінням слідчої ситуації, спростовує доцільність включення 

до неї зовнішніх обставин, у тому числі технічного, організаційного 

характеру, так само як і такі суб’єктивні фактори, як досвід слідчого, 

професійні характеристики, наслідки неправильних дій учасників 

розслідування тощо [404, с. 962]. 

Питання виокремлення слідчих ситуацій як елемента методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва розглядали на рівні 

дисертаційних досліджень С. В. Задерако (щодо виявів фальсифікації 

проектно-кошторисної та звітної документації) [147, с. 21–22], 

А. Б. Камоцький (у контексті розкрадань у науково-дослідних і проектних 

організаціях) [190, с. 19–22], Н. П. Сологуб (стосовно присок у 

будівництві) [374, с. 16–22], В. П. Корж (щодо розкрадань грошових 

коштів у системі виробничого будівництва) [211, с. 19–20]. 

Як слушно зауважує В. В. Тіщенко, дослідження проблеми слідчої 

ситуації може відбуватися з позицій загальнокриміналістичних (як учення, 

теорія); тактико-криміналістичних (як багатокомпонентний фактор, що 

детермінує тактику слідчої дії, вибір тактичних прийомів); методико-

криміналістичних (як інформаційна модель, яка містить систему 

відомостей про стан розслідування, що дає змогу оцінювати ступінь 

вирішеності пізнавальних завдань, визначати напрям і методи наступної 

слідчої діяльності в кримінальній справі загалом). На думку криміналіста, 

це дає змогу виокремити основні методико-криміналістичні властивості й 

функції слідчої ситуації, з урахуванням яких здійснюється її аналіз: 
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1. Конкретна слідча ситуація створюється за рахунок наявної на цей час 

розслідування криміналістично значущої інформації про подію загалом 

(її характер, наявні кримінально-релевантні ознаки), її окремі обставини 

(спосіб знаряддя здійснення злочину, місце та час, дані про потерпілого, 

предмет посягання), про особистість злочинця (встановлений і затриманий; 

установлений, але не затриманий; не встановлений, проте є певні відомості 

про нього; чіткі відомості про нього відсутні). 2. Під час оцінювання 

слідчої ситуації варто взяти до уваги характер джерел; інформації (живі 

люди, трупи, речі, сліди), а також час, що минув із моменту вчинення 

злочину до моменту надходження повідомлення про цей злочин. 

3. Сукупність наявної інформації повинна наводити на постановку низки 

завдань, на зміст слідчих версій, систему слідчих та оперативно-

розшукових дій, що здійснюються в певній послідовності за розробленою 

програмою розслідування. 4. Слід ураховувати, що слідча ситуація – явище 

динамічне, тому вимагає її постійного аналізу, коригування версій 

і завдань, що ставляться, а отже, програми розслідування. 5. Особливе 

методичне значення мало виділення слідчих ситуацій на початку 

розслідування, коли визначається його загальний напрям, а також після 

закінчення первинних слідчих дій, коли підсумовується вся отримана на 

попередньому етапі інформація й визначаються завдання повного 

розкриття злочину [403, с. 103]. 

Першочергового значення набуває з’ясування типових слідчих 

ситуацій. Як слушно зауважує В. К. Гавло, типова ситуація має свій 

закономірний набір ознак щодо перебігу та стану розслідування. Останні 

індивідуалізують слідчу ситуацію, роблять її стійкою та фіксованою на 

конкретному етапі [104, с. 243–244]. 

У контексті розгляду типових слідчих ситуацій розслідування 

злочинів у сфері будівництва слід зауважити, що однією з характерних їх 

ознак є складність, зумовлена тривалим багатоепізодним характером 

злочинної діяльності, участю в ній груп осіб із завданням значної 
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матеріальної шкоди, що потребує встановлення точного її розміру. Таким 

чином, постає потреба в плануванні та проведенні комплексу різних 

слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих 

на встановлення події кримінального правопорушення та причетних до 

нього осіб, вилучення та дослідження значного масиву документів, що 

стосуються процесів будівництва (будівельно-технічних, проектно-

кошторисних, фінансово-господарських тощо). 

Слідчі ситуації початкового етапу розслідування розкрадань у сфері 

будівництва (за умовами розслідування) запропоновано диференціювати 

на сприятливі, несприятливі та нейтральні. У разі сприятливої ситуації 

головна мета слідчого полягає в забезпеченні реалізації наявних 

можливостей, вирішенні задач розслідування. Якщо ж умови 

розслідування несприятливі (відсутність перевіреної інформації про 

обставини події, неповнота відомостей, необхідних для збирання доказів), 

то слідчому слід вжити додаткових заходів, аби вплинути на перебіг 

ситуації. Нейтральні ситуації посідають проміжне становище між 

сприятливими і несприятливими [128, с. 74]. 

Залежно від обізнаності особи, яка здійснює розслідування злочинів 

у сфері будівництва, стосовно обставин, які підлягають доказуванню, 

можна виокремити такі типові слідчі ситуації: 

1) встановлено (документально підтверджено) дані про подію 

злочину й особу злочинця; 

2) підозрюваний затриманий відразу після вчинення злочину 

(ситуація характерна для випадків учинення крадіжок матеріалів та 

обладнання зі складів і будівельних майданчиків); 

3) наявні дані про подію злочину, спосіб його вчинення, проте 

інформація про злочинця є недостовірною або неперевіреною (ситуація 

найбільш характерна для початкового етапу розслідування шахрайства у 

сфері житлового будівництва); 
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4) наявні дані про подію злочину, проте відомості про спосіб його 

учинення й особу злочинця невідомі (ситуація складається переважно в 

разі надходження звернень службових осіб будівельних організацій за 

фактами розкрадань товарно-матеріальних цінностей невстановленою 

особою). 

З огляду на характер джерел отримання початкової інформації про 

злочин, слід виокремити дві типові ситуації: 

1) інформацію про злочин отримано внаслідок проведення 

оперативно-розшукових або комплексу інших перевірочних заходів 

правоохоронних органів; 

2) інформацію отримано внаслідок проведення перевірок (ревізій) 

фінансово-господарської діяльності будівельних організацій 

контролюючими органами (уповноваженими особами). 

У першій ситуації переважно задокументовано сліди злочину та 

встановлено особу (осіб), причетну до його вчинення. Тож головною 

задачею в цій ситуації найчастіше є проведення процесуальних дій, 

спрямованих на викриття підозрюваного, збирання та процесуальне 

закріплення матеріалів, отриманих поза кримінальним провадженням. 

У другій ситуації зазвичай проведено необхідні контрольні 

перевірки, встановлено розмір завданої шкоди, вилучено необхідну 

документацію, проте не встановлено осіб, імовірно причетних до вчинення 

злочину. 

Типовими слідчими ситуаціями наступного етапу розслідування є 

такі: 

1) встановлено особу злочинця, зібрано докази щодо її причетності 

до злочину, на основі чого повідомлено про підозру; 

2) встановлено особу, причетну до злочину, однак зібраних доказів 

недостатньо для повідомлення їй про підозру; 

3) зібрано недостатньо доказів, відсутня інформація про 

підозрюваного; 
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4) зібрані докази свідчать про відсутність складу злочину в діях 

підозрюваних. 

Слідчі ситуації наступного етапу розслідування зумовлюються 

наявністю підозрюваного і його позиції в провадженні, а також тим, чи 

встановлені всі епізоди, чи був злочинець один або діяла злочинна група. 

Отже, головними завданнями цього етапу є встановлення того, чи вчинено 

злочин підозрюваним; визначення осіб співучасників; з’ясування, за яких 

обставин вчинено злочин; окреслення причин й умов, що сприяли цьому.  

Якщо ж особу злочинця встановлено, то можуть складатися типові 

слідчі ситуації під час розслідування злочинів у сфері будівництва на 

наступному етапі, що визначаються позицією (ставленням) підозрюваного 

до повідомленої йому підозри, а саме: 

1) підозрюваний визнає себе винуватим повністю, тобто дає 

свідчення стосовно всіх обставин злочинної події, що підтверджується 

наявними у провадженні доказами. У такій ситуації основні напрями 

розслідування – закріплення і систематизація наявних доказів та 

одержання нових, проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих 

(розшукових) дій, спрямованих на розширення доказової бази. Під час 

давання підозрюваним показань про місцезнаходження предметів, що 

можуть бути використані як речові докази, необхідно здійснити їх 

вилучення. Однак це не виключає можливості проведення обшуків у 

зв’язку з тим, що підозрювані можуть приховувати частину інформації. У 

разі виявлення таких об’єктів їх направляють на експертне дослідження; 

2) підозрюваний визнає себе винуватим частково. Виникає потреба в 

отриманні додаткових доказів винуватості за допомогою спеціалістів, 

експертів, використання психологічних особливостей підозрюваного, 

свідків для застосування найбільш ефективних тактичних прийомів 

повторних допитів;  

3) підозрюваний не визнає себе винуватим у вчиненні злочину 

(заперечує підозру) [149, с. 150–152; 151, с. 38–40]. 
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З метою забезпечення належної ефективності окремих слідчих 

(розшукових) дій бажаною, а то й обов’язковою, слід вважати участь 

спеціаліста в їх підготовці та проведенні. Завдання спеціаліста полягає в 

тому, щоб на підставі своїх знань він сприяв слідчому у виявленні та 

вилученні слідів злочину, предметів і документів, що можуть бути 

речовими доказами у кримінальному провадженні. Уже на етапі 

проведення слідчої (розшукової) дії спеціаліст допомагає слідчому 

здійснити попереднє дослідження виявлених документів та інших 

матеріальних об’єктів з метою визначення в них ознак і властивостей, що 

мають доказове значення у кримінальному провадженні, не завдаючи їм 

шкоди, не змінюючи їх стану та маючи на увазі, що в майбутньому для 

поглибленого дослідження таких об’єктів може бути призначено судову 

експертизу. 

Передбачений кримінальним процесуальним законодавством формат 

участі спеціаліста та експерта, який бере участь у провадженні з метою 

надання висновків щодо питань, поставлених сторонами та судом, суттєво 

відрізняється. Так, спеціаліста залучають до кримінального провадження з 

метою сприяння виявленню, закріпленню, вилученню та дослідженню 

доказів чи застосування технічних засобів, для покращення організації і 

підвищення ефективності кримінального провадження [242, с. 226], для 

формулювання запитань експерту, роз’яснення сторонам і суду питань, які 

стосуються його спеціальних знань, у тому числі шляхом участі в слідчих 

(розшукових), негласних слідчих (розшукових) діях, а також в інших 

процесуальних діях [265].  

Для забезпечення ефективного використання спеціальних знань 

слідчому необхідно здійснити організаційний захід – визначити й залучити 

конкретних осіб, які володіють спеціальними знаннями в тій чи іншій 

галузі (фахівців із бухгалтерського обліку та будівництва, інженерів, 

хіміків, архітекторів, фінансистів, з банківської справи тощо)  

[197, с. 15–16]. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 71 КПК України, спеціаліст має право надавати 

консультації під час досудового розслідування. Отже, довідково-

консультативна форма використання спеціальних знань може 

застосовуватись у процесі збирання доказів. Так, спеціаліст може вказати 

слідчому на об’єкти, які в майбутньому можуть набути статусу речових 

або документальних доказів. Водночас ця можливість існує тільки завдяки 

спеціальним знанням і навичкам спеціаліста. Мета сторін кримінального 

провадження на стадії збирання доказів – установлювати, у чому саме 

полягають особливості досліджуваних речей і документів та явищ, 

використовуючи його знання [243]. 

Різновидом консультативної допомоги спеціаліста є визначення 

повного переліку документів, які необхідно надати в розпорядження 

експерту. Це дає змогу своєчасно поінформувати сторони про такі 

матеріали, що відсутні в цей момент, але вкрай необхідні для проведення 

дослідження. Своєчасне консультування дає змогу вже на цьому етапі 

виконати дії, необхідні для забезпечення повноти документальної 

доказової бази і водночас скоротити час на заяву та задоволення клопотань 

експерта про надання йому додаткових матеріалів [115, с. 209–214]. 

Активне й ефективне використання спеціальних знань під час 

розслідування злочинів, налагодження тісної взаємодії зі спеціалістами 

й експертами є найбільш значущими аспектами організації розслідування 

злочинів у сфері будівництва [194, с. 98–100]. Отже, використання 

спеціальних знань та особливості призначення судових експертиз під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва є необхідним структурним 

елементом комплексної криміналістичної методики. 

На підставі зазначеного можна дійти висновку, що комплексна 

методика розслідування злочинів у сфері будівництва – це розроблена на 

основі аналізу практики органів досудового розслідування та 

структурована система відомостей про особливості криміналістичної 

характеристики злочинів певних видів (груп), що включає відповідні 
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програми (комплекси) слідчих (розшукових), негласних (слідчих) 

розшукових та інших процесуальних дій на різних етапах розслідування. У 

межах комплексної методики розслідування злочинів у сфері будівництва 

доцільно виокремити низку окремих методик
1
: 1) методика розслідування 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем у сфері будівництва; 2) методика розслідування 

шахрайств, пов’язаних із залученням коштів громадян на будівництво 

житла; 3) методика розслідування порушення правил охорони праці та 

безпеки під час будівництва; 4) методика розслідування споріднених і 

супутніх злочинів у сфері будівництва [175, с. 44–50]. 

 

 

 

 

3.3. Стан і перспективи формування окремих методик 

розслідування злочинів у сфері будівництва 

 

3.3.1. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері 

будівництва 

Суспільна небезпека вчинення незаконних заволодінь коштами 

і майном у сфері функціонування об’єктів будівельної інфраструктури 

полягає в завдаванні значної матеріальної шкоди місцевим та державному 

бюджетам, правам і законним інтересам фізичних та юридичних осіб. Крім 

того, роботи з будівництва та ремонту або взагалі не проводяться, або ж 

здійснюються частково, з порушенням технологій і будівельних норм у 

                                                           
1
 Опитані правоохоронці визнали пріоритетним розроблення криміналістичних 

методик за напрямами розслідування: привласнення, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) у сфері будівництва 

(підтвердили 88,3 % опитаних); шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів 

на будівництво (60,6 %); порушень правил охорони праці та безпеки під час 

будівництва (53,9  %) (додаток Д). 
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поєднанні з використанням матеріалів низької якості, що також спричиняє 

негативні наслідки. 

Предметом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем у сфері будівництва 

здебільшого є кошти, виділені на проведення будівельних/ремонтних 

робіт, рідше – будівельні матеріали й інше майно. Таке майно, зокрема, 

ввірене винуватому чи перебуває в його законному віданні і стосовно 

якого він здійснював повноваження щодо розпорядження, управління, 

постачання, використання або зберігання.  

Так, наприклад, ОСОБА_2, будучи службовою особою, виконуючи 

організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки, 

перебуваючи на посаді, достовірно знаючи умови договору підряду на 

виконання робіт з будівництва об’єкта, вніс до офіційного документа, а 

саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і довідки 

форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат), 

завідомо неправдиві відомості про виконання таких робіт, про що поставив 

печатку, підписав та в подальшому надав до Управління державної 

казначейської служби вищевказані підроблені акти й довідки, унаслідок 

чого заволодів перерахованими на рахунок фірми грошовими коштами на 

суму 238,2 тис. грн [78]. 

Учиняючи привласнення, розтрату майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем у сфері будівництва, 

винуватий використовує наявні в нього правомочності (повноваження) 

щодо зазначеного предмета. Саме ця ознака передусім відмежовує 

аналізований злочин від інших посягань на власність у цій сфері (зокрема, 

крадіжок будівельних матеріалів, інструменту, комплектуючих тощо), під 

час учинення яких винуватий або зовсім не причетний до майна, або має 

лише доступ до нього за характером роботи, або йому доручено охороняти 

це майно, або воно передано йому для використання в процесі здійснення 

будівельних/ремонтних робіт [289, с. 435]. 
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Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем у сфері будівництва може 

здійснюється здебільшого у формах: 1) привласнення чужого майна, що 

було ввірене особі чи перебувало в її віданні; 2) заволодіння чужим 

майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем. 

Зазначені дії здійснюються на різних стадіях проведення 

будівельних, ремонтних робіт, робіт із реконструкції приміщень, 

підготовки будівельного майданчика. Така ситуація обумовлена 

різноманітністю будівельних процесів, обсягами необхідних до виконання 

робіт, специфікою будівельного майданчика чи об’єкта 

ремонту/реконструкції тощо. 

Привласнення полягає в протиправному та безоплатному вилученні 

(утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке перебувало в його 

правомірному володінні, з наміром у подальшому обернути його на свою 

користь чи на користь третіх осіб. Унаслідок привласнення чужого майна 

винуватий починає незаконно володіти й користуватись вилученим 

майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє 

матеріальне становище [289, с. 435]. Наприклад, ОСОБА_3 як приватний 

підприємець уклав із сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_5 

договір на виконання робіт щодо поточного ремонту системи опалення та 

водопостачання, відповідно до якого останній мав власними та залученими 

силами у межах договірної ціни (49,9 тис. грн), у встановлений термін 

виконати поточний ремонт системи опалення та водопостачання. 

ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння 

коштами з бюджету сільської ради, за допомогою ОСОБА_6, яка володіє 

спеціальними знаннями в галузі будівництва, та якій не було відомо про 

протиправний умисел останнього, використовуючи програмний комплекс 

АВК-5, призначений для автоматизованого випуску використовуваної в 

будівництві ресурсної вартісної документації, склав акт приймання 

виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість 
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виконаних будівельних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо 

неправдиві відомості про виконання робіт і використання матеріалів під 

час поточного ремонту системи опалення та водопостачання, завищивши 

таким чином обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів. 

Одержані внаслідок вчинення злочину кошти ОСОБА_3 привласнив [91]. 

Розкрадання у сфері будівництва вчиняють не лише шляхом 

використання повноважень щодо чужого майна, яке було ввірене особі або 

перебувало в її віданні, а й шляхом зловживання своїм службовим 

становищем. Так, унаслідок зловживання своїм службовим становищем 

шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних 

робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт 

форми КБ-3 на об’єкті будівництва «Капітальний ремонт даху дошкільного 

навчального закладу», ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливою метою, 

протиправно заволодів бюджетними коштами в розмірі 145,1 тис. грн [48]. 

Така правомочність може бути зумовлена службовими обов’язками, 

договірними відносинами або спеціальним дорученням. Нею можуть 

наділятися і будь-які інші (приватні) особи, яким власник майна, 

відповідно до закону, передає певні повноваження щодо розпорядження, 

управління, транспортування чи зберігання майна. Відповідні 

повноваження в особи можуть виникати й на підставі цивільно-правових 

угод підряду, найму, оренди, комісії, прокату, перевезення, зберігання. 

Причому не має значення, яким саме власником – юридичною чи фізичною 

особою – винуватий був наділений певною правомочністю щодо 

відповідного майна [290, с. 538]. Наприклад, підозрюваний ОСОБА_1 як 

ФОП уклав із заступником міського голови ОСОБА_3 договір на 

виконання роботи щодо поточного ремонту вулиці на суму 100 тис. грн. 

Діючи з корисливих мотивів, з метою привласнення бюджетних коштів, 

ОСОБА_1 вніс до акта приймання виконаних будівельних робіт 

недостовірні відомості про те, що під час поточного ремонту вулиці ним 

виконано роботи з улаштування дорожніх корит із застосуванням 
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автогрейдера, хоча такі роботи фактично не виконувались. Унаслідок 

зайвого врахування робіт ФОП привласнив бюджетні кошти, виділені на 

поточний ремонт вулиці [92]. 

Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою 

своїм службовим становищем наявне в разі, коли така особа незаконно 

обертає чуже майно на свою користь або на користь третіх осіб, 

використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби. 

Зазвичай службова особа не є матеріально відповідальною, але водночас 

вона наділена правом оперативно-господарського управління майном, 

вирішує питання про користування та управління ним, розпоряджається 

цим майном як уповноважена власником особа [289, с. 436]. 

Вартий уваги той факт, що предметом такого протиправного 

заволодіння може бути також майно, щодо якого ні сам винуватий, ні його 

підлеглі не були наділені певною правомочністю. На відміну від 

привласнення і розтрати для заволодіння чужим майном шляхом 

зловживання службовою особою своїм службовим становищем, головною 

ознакою є не наявність чи відсутність у винуватого певної правомочності 

щодо майна, яке є предметом злочину, а використання для заволодіння 

чужим майном офіційно наданих йому за посадою службових 

повноважень [290, с. 538]. 

Аналіз судової практики свідчить про те, що часто вчинення 

привласнення, розтрати майна у сфері будівництва або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем пов’язане з внесенням такою 

особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 

підробленням документів, складанням та видачею завідомо неправдивих 

документів, з огляду на що дії винуватого потребують кваліфікації за 

сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами ст. 191, 366 

КК України. 

Кваліфікуючими та особливо кваліфікуючими ознаками 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
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службовим становищем у сфері будівництва є: 1) учинення злочину 

повторно (досить часто особи, які вчинили такі злочини, через певний 

проміжок часу за нагоди вчиняють його знову, однак з огляду на високу 

латентність вказаної категорії кримінальних правопорушень, такі факти не 

завжди виявляють і реєструють); 2) учинення злочину за попередньою 

змовою групою осіб (значна кількість злочинів вчиняється групою осіб за 

попередньою змовою, оскільки розкрадання грошових коштів процес 

складний та потребує фахівців різних галузей; водночас крадіжки майна з 

об’єктів будівництва унаслідок значної кількості матеріалів, техніки, їх 

розмірів, ваги тощо теж досить часто вчиняються групою осіб за 

попередньою змовою).  

До особливо кваліфікуючих ознак належать: 1) заподіяння майнової 

шкоди у великих розмірах; 2) заподіяння майнової шкоди в особливо 

великих розмірах; 3) учинення злочину організованою групою. Розмір 

шкоди під час привласнень та розкрадань майна й грошових коштів на 

об’єктах будівництва досить часто оцінюється як великий та особливо 

великий. Це зумовлено, передусім, складністю та специфікою сфери 

будівництва й процесами, що відбуваються на всіх етапах 

зведення/ремонту того чи іншого об’єкта, оскільки грошові кошти та 

будівельні матеріали обертаються в надзвичайно великій кількості. 

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем в особливо великих розмірах вчиняється 

організованою групою, адже масштабність таких злочинів вимагає більш 

тривалого часу, спільного плану, відомого учасникам злочинного 

об’єднання, чіткого розподілу функцій між ними, а також вжиття 

відповідних заходів щодо прикриття злочинної діяльності.  

За результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем (розкрадань), основними та найбільш 

поширеними є такі способи вчинення досліджуваної категорії 
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кримінальних правопорушень, що залежать від джерела розкрадань: 

1) укладення фіктивних договорів підряду (субпідряду) з подальшим 

підробленням офіційних документів з метою незаконного заволодіння 

коштами, виділеними на будівництво (48,3 %); 2) складання фіктивних 

актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з метою 

незаконного перерахування грошових коштів (40,1 %); 3) підроблення 

документів (дефектний акт, кошторис), на підставі яких обґрунтовується 

проведення будівельних робіт певної кошторисної вартості, а також які 

відображають грошовий вираз етапів будівництва (12,5 %); 

4) використання підроблених довідок (форма КБ-3) про завищену вартість 

виконаних будівельних робіт і фактичних витрат (38,5 %); 5) привласнення 

службовою особою коштів, виділених в авансовому порядку на 

будівництво, які перебували в її віданні (24,8 %); 6) умисне внесення 

завідомо неправдивих відомостей до матеріальних звітів з метою 

привласнення коштів (19 %); 7) розтрата коштів, виділених на проведення 

конкретного обсягу робіт, на потреби, не пов’язані з виконанням взятих 

зобов’язань з будівництва, обумовлених договором (14,5 %); 8) завищення 

обсягів виконаних робіт і застосування неправильних нормативів на 

роботи шляхом фальсифікації звіту про витрачання будівельних матеріалів 

у співвідношенні з будівельними нормами (12,2 %); 9) підроблення 

службовою особою відомостей на видачу заробітної плати за договором 

підряду на виконання будівельних/ремонтних робіт (9,5 %); 10) укладення 

договору про пайову участь у будівництві з подальшим привласненням 

коштів, ввірених за умовами такого договору (8 %). Зазначені схеми 

поєднуються з різними видами службових підроблень проектно-

кошторисної документації (договорів підряду на виконання будівельних 

робіт, актів приймання виконаних робіт, відомостей щодо виплати 

заробітної плати, довідок вартості будівельних матеріалів тощо). 

Поширеною схемою реалізації необлікованих товарно-матеріальних 

цінностей є їх недопоставка на об’єкт, на який їх було виписано 
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(придбано). Зазначене супроводжується підробленням супровідних 

документів (товарно-транспортних накладних) про одержання матеріалів 

відповідальною особою, а наприкінці звітного періоду – внесенням 

завідомо неправдивих відомостей про використання матеріалів під час 

проведення будівельних робіт (додаток Е). 

Розглянемо зазначені способим учинення привласнення, розтрати 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 

у сфері будівництва більш детально, з ілюстрацією  [178, с. 10–16]: 

1. Укладення фіктивних договорів підряду (субпідряду) з подальшим 

підробленням офіційних документів з метою незаконного заволодіння 

коштами, виділеними на будівництво. Виявлено декілька можливих 

варіантів учинення вказаного злочину. 

У першому випадку договори між замовником (службовою особою) 

та виконавцем (підрядник) реально укладаються, однак насправді 

будівельні роботи не проводяться, про що усвідомлені обидві сторони, 

оскільки діють за попередньою домовленістю, маючи на меті заволодіння 

коштами та їх подальшу розтрату.  

Наприклад, начальник відділу ОСОБА_2 (замовник) та фізична 

особа-підприємець ОСОБА_3 (підрядник) уклали договір, відповідно до 

якого ФОП ОСОБА_3 зобов’язалася провести роботи з капітального 

ремонту в будівлі, а замовник зобов’язався прийняти і повністю 

профінансувати вартість виконаних робіт, згідно з представленими 

документами – акта виконаних робіт. У подальшому ОСОБА_2 як 

службова особа, діючи умисно, достовірно знаючи, що будь-які роботи 

згідно з договором підряду, предметом якого є капітальний ремонт в 

будівлі, не виконано, вікна та двері підприємцем ОСОБА_3 не виготовлено 

і не встановлено, з метою розтрати бюджетних коштів та їх оплати в 

розмірі 131 тис. грн підприємцю ОСОБА_3, зловживаючи своїм 

службовим становищем, шляхом службового підроблення офіційних 

документів підписала, засвідчила гербовою печаткою відділу та видала акт 
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приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в; внесла, видала, 

підписала і засвідчила гербовою печаткою відділу довідку про вартість 

виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-3 щодо виконання та 

вартості робіт із заміни віконних і дверних блоків у вказаному закладі 

загальною вартістю 131 тис. грн [77]. 

У другій ситуації договори укладають, кошти на проведення робіт 

надходять, однак роботи виконує не підрядник чи субпідрядник, а 

підпорядкований службовій особі персонал, який не має стосунку до 

проведення будівельних/ремонтних робіт, однак виконує останні за 

вказівкою свого керівника (службової особи), або наймані працівники (за 

усною домовленістю без укладення передбачених законодавством 

трудових угод, договорів тощо). 

Наприклад, ОСОБА_4 як службова особа – керівник державного 

підприємства та водночас директор філії, діючи умисно, усвідомлюючи 

суспільно небезпечні наслідки, шляхом зловживання своїм службовим 

становищем під час проведення будівельних робіт на об’єкті будівництва з 

реконструкції будівлі, будучи обізнаним стосовно того, що ПП «В» не має 

основних фондів, виробничої потужності, трудових ресурсів, транспортних 

засобів, тобто є фактично фіктивним, уклав фіктивні договори субпідряду 

на реконструкцію житлового будинку, де філія виступила генпідрядником, 

а ПП «В» нібито субпідрядником за договорами. На підставі складених 

фіктивних актів, умисно підписаних ОСОБА_4, на розрахункові рахунки 

фіктивного підприємства ПП «В» частками незаконно філія перерахувала 

кошти в сумі 697 тис. грн [65]. 

У такому разі роботи фактично відбуваються, однак їх здійснюють 

не працівники підрядника/субпідрядника, а інші особи, здебільшого 

наймані працівники за усною домовленістю без укладення передбачених 

законодавством трудових угод, договорів тощо, або ж підпорядкований 

службовій особі персонал за вказівкою керівника.  
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Так, свідок ОСОБА_17 на досудовому слідстві та в судовому 

засіданні дав показання, що працював на будівництві, де 

підпорядковувався виконробу ОСОБА_44. Виконував роботи з укладання 

цегли, штукатурні роботи, копав траншеї, різав метал, працював на 

бетонозмішувачі. За час роботи не чув про ПП «В», працівників цього 

підприємства на будівництві не бачив і не від кого з персоналу не чув, що 

вони тут працюють. Однак роботи, пов’язані із сантехнікою та опаленням, 

виконували дві невідомі особи. Це були працівники державного 

підприємства або найняті підприємством працівники, оскільки вони 

працювали з матеріалами, які їм надавало державне підприємство. Крім 

того, близько п’яти осіб мурували стіни протягом приблизно одного 

місяця, чотири особи працювали над улаштуванням покрівлі, які також 

одержували матеріали від державного підприємства. Загалом на об’єкті 

працювало багато бригад, але, на якому підприємстві вони були 

працевлаштовані, йому невідомо [65]. 

2. Складення фіктивних актів приймання виконаних будівельних 

робіт (форми КБ-2в) з метою незаконного перерахування грошових 

коштів
1
. У зазначених актах відображено розрахунок вартості робіт у 

базисних цінах за конкретний період виконання робіт з уточненням видів 

робіт та використаних матеріальних ресурсів, а також розрахунок вартості 

робіт у поточних цінах з розшифруванням затрат. Такі акти підтверджують 

виконання робіт підрядником та їх прийняття замовником, є підставою для 

їх відображення в регістрах бухгалтерського обліку учасників будівництва. 

Внесення до цих актів робіт, не передбачених проектно-кошторисною 

документацією, є однією з ознак створення резерву матеріальних 

цінностей та коштів для їх подальшого привласнення. 

                                                           
1
 КБ-2в – це примірна форма первинних облікових документів у будівництві «Акт 

приймання виконаних будівельних робіт». Зразок цієї форми подано в ДСТУ БД.1.1-

1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», додатками якого, зокрема Т–Ц, 

передбачено примірні форми первинних документів з обліку в будівництві, які мають 

використовуватися з 1 січня 2014 року під час проведення взаєморозрахунків за обсяги 

виконаних будівельних робіт. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN69566.html
http://dbn.at.ua/_ld/11/1113___.1.1-1-2013.pdf
http://dbn.at.ua/_ld/11/1113___.1.1-1-2013.pdf
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Наприклад, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді директора школи як 

службова особа, на яку, згідно з посадовою інструкцією і статутом, 

покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-

господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, 

діючи умисно, з метою незаконного збагачення, склала та видала завідомо 

неправдиві офіційні документи, а саме акт приймання виконаних робіт без 

номера й дати створення, до якого внесла завідомо неправдиві відомості 

про те, що ОСОБА_5 виконала зазначені у вищевказаному договорі 

ремонтні роботи на загальну суму 119 тис. грн [72]. 

3. Підроблення документів (дефектний акт, кошторис), на підставі 

яких обґрунтовується проведення будівельних робіт певної кошторисної 

вартості, а також які відображають грошовий вираз етапів будівництва 

(виокремлюють локальний, об’єктний та зведений кошториси). 

Наприклад, ОСОБА_1, будучи на підставі Свідоцтва про державну 

реєстрацію юридичної особи, протоколу зборів власників ПП «РСУ-117», а 

також відповідного наказу директором зазначеного підприємства, діючи на 

підставі Статуту, за договором підряду, підписаному між ПП «РСУ-117» в 

особі директора ОСОБА_1 і директором підприємства «Д.» ОСОБА_4, на 

суму 191 тис. грн про виконання будівельних робіт на об’єкті «Д.», маючи 

намір щодо розкрадання бюджетних коштів на користь ПП «РСУ-117», 

виготовив дефектний акт і кошторис щодо проведення будівельних робіт 

на суму 391 тис. грн, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про 

необхідність проведення робіт, що підтверджується висновком судової 

будівельно-технічної експертизи, чим учинив підроблення офіційного 

документа. З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_1 надав 

згадані документи на підпис заступникові директора з господарської 

частини «Д.» ОСОБА_5, який підписав і завірив їх гербовою 

печаткою [46]. 

4. Використання підроблених довідок форми КБ-3 «Довідка про 

вартість виконаних будівельних робіт та витрати», що відображають 
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вартість проведених будівельних робіт і фактичних витрат за звітний 

період із зазначенням найменування робіт і затрат, які виконують функцію 

розрахункових документів (на кшталт рахунків-фактур під час здійснення 

інших цивільно-правових угод).  

Наприклад, ОСОБА_1, діючи умисно з метою розтрати бюджетних 

коштів в інтересах ТОВ «У.», шляхом учинення службового підроблення, 

достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи з реконструкції ЗОШ 

підрядником «У.» в повному обсязі не виконані, у рядку «замовник» в 

актах форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт і довідках 

форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат поставив 

власноручно свої підписи та відтиски офіційної печатки, чим засвідчив 

документи, що містять недостовірну інформацію про обсяги й вартість 

виконаних робіт на зазначеному об’єкті будівництва, надавши їм статус 

офіційних. Після цього ОСОБА_1, підписавши зазначені підроблені акти 

приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних 

робіт і витрат форми КБ-3 на загальну суму 2,3 млн грн, надав їх до 

бухгалтерії відділу освіти для оформлення платіжних доручень та 

здійснення оплати Управлінням державної казначейської служби. Вказані 

фінансові зобов’язання було проведено на рахунки ТОВ «У.» в повному 

обсязі, з яких 2 млн грн – коштами державного бюджету [49]. 

5. Привласнення службовою особою коштів, виділених в авансовому 

порядку на будівництво, які перебували в її віданні. Наприклад, ОСОБА_5, 

зловживаючи своїм службовим становищем щодо ввірених їй бюджетних 

коштів, з метою їх привласнення не використала за цільовим призначенням 

отримані суми авансів на придбання і постачання необхідних для 

виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів та не надала акти 

приймання виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) і довідки про вартість 

виконаних робіт (типова форма № КБ-3) після закінчення місячного 

терміну та надалі не повернула замовнику невикористані суми авансів [59]. 
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6. Умисне внесення завідомо неправдивих відомостей до 

матеріальних звітів з метою привласнення коштів. Матеріальний звіт 

складає матеріально відповідальна особа (завідувач складу, майстер, 

виконроб, керівник дільниці тощо), а щодо вартості – працівники 

бухгалтерії. Шляхом аналізу матеріального звіту можна встановити, чи 

відповідає кількість списаних матеріалів відповідним показникам, 

вказаним у акті здавання-приймання виконаних будівельних та інших 

спеціальних монтажних робіт, а також перевірити правильність обліку 

матеріалів у вартісному вираженні. Наприклад, директор ТОВ «Р.» 

ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, з корисливих 

мотивів, з метою привласнення коштів державного бюджету, шляхом 

незаконного завищення обсягів виконаних робіт умисно вніс завідомо 

неправдиві відомості до матеріальних звітів, а саме завищив обсяги робіт 

щодо знімання дерев’яних підвіконних дощок у кам’яних будівлях на 

46,8 м
2
, обсяги штукатурення плоских поверхонь віконних та дерев’яних 

укосів по бетону та каменю на 158,7 м, що призвело до завищення обсягів 

виконаних ремонтних робіт загальною вартістю 152,3 тис. грн [86]. 

7. Розтрата коштів, виділених на проведення конкретного обсягу 

робіт, на потреби, не пов’язані з виконанням взятих на себе зобов’язань з 

будівництва, зумовлених договором. Наприклад, генеральний директор 

ТОВ «С.» ОСОБА_1 уклав з головою сільської ради ОСОБА_2 договір 

щодо проведення ремонтних робіт вартістю 157 тис. грн. Відповідно до 

укладеного договору, сільська рада через Управління державної 

казначейської служби на розрахунковий рахунок ТОВ «С.» провела 

авансові платежі в розмірі 30 % від суми договору на придбання 

необхідних матеріалів. Генеральний директор ТОВ «С.» ОСОБА_1, діючи 

умисно, з корисливих мотивів, які полягли в протиправному збагаченні, 

перераховані на придбання матеріалів кошти витратив, використавши їх на 

власні потреби, не пов’язані з виконанням взятих на ТОВ «С.» зобов’язань 
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з проведення робіт, унаслідок чого зазначені в договорі роботи не 

виконано, чим заподіяно майнової шкоди бюджету сільської ради [79]. 

8. Завищення обсягів виконаних робіт і застосування неправильних 

нормативів на роботи шляхом фальсифікації звіту про витрачання 

будівельних матеріалів у співвідношенні з будівельними нормами. 

Зазначений офіційний документ складається підрядником у натуральному 

вираженні за кожним об’єктом будівництва на підставі підписаних 

замовником (генеральним підрядником) актів приймання виконаних робіт, 

кошторисних і виробничих норм витрачання матеріалів. У зазначеному 

звіті обґрунтовують застосування розцінок згідно з нормативами, 

одиницями виміру, найменуваннями видів робіт, якісними 

характеристиками матеріалів, необхідною їх кількістю та одиницями 

виміру, що дає змогу визначити правильність списання матеріалів, які 

використовують під час будівництва об’єкта. 

Наприклад, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, 

зловживаючи службовими обов’язками, з метою заволодіння бюджетними 

коштами склала акти про витрачання будівельних матеріалів, до яких 

умисно застосувала неправильні розрахунки, що призвело до збільшення 

вартості робіт, а саме неправильно застосувала норми витрачання 

будівельних матеріалів, порушуючи норми ДБН Д 1.1-1-2000 «Правила 

визначення вартості будівництва», зокрема п. 1.1.4 ДБН Д 2.2-8-99, щодо 

виконання будівельних робіт з мурування зовнішніх простих стін з цегли, 

у зв’язку з чим було завищено вартість будівельних робіт на 3,7 млн грн. 

Таким чином, розбіжність між актами будівельних робіт з використанням 

матеріалів об’єкта і фактично виконаними роботами генпідрядником КП 

«Р.», яка виникла за невідповідності розрахунку обсягів цегли під час 

мурування стін, становила 2,1 млн грн, якими заволоділа ОСОБА_2 [50]. 

9. Підроблення службовою особою відомостей на видачу заробітної 

плати за договором підряду на виконання будівельних/ремонтних робіт без 

дати створення та із внесенням завідомо неправдивих відомостей про 
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отримання працівниками коштів за виконання робіт з 

ремонту/будівництва. Наприклад, ОСОБА_1, обіймаючи посаду директора 

загальноосвітньої школи як службова особа, зловживаючи своїм 

службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного збагачення 

склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме відомість 

на видачу заробітної плати за договором підряду на виконання ремонтних 

робіт, без дати створення, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про 

те, що ОСОБА_5 отримав грошові кошти в розмірі 21,4 тис. грн за 

виконання робіт з ремонту системи водопостачання, підробивши у 

вказаній відомості підпис ОСОБА_5. Насправді ОСОБА_5 не проводила 

вказаних ремонтних робіт та не мала наміру їх здійснювати, не 

здійснювала здачу проведених робіт та не отримувала кошти за 

проведення робіт. ОСОБА_5 не підписувала зазначених вище 

документів [72]. 

10. Укладення договору про пайову участь у будівництві житлового 

будинку з подальшим привласненням грошових коштів, ввірених за 

умовами такого договору. Наприклад, ОСОБА_5, обіймаючи посаду 

директора ТОВ «Р.», діючи умисно, з корисливих мотивів, у власних 

інтересах, з метою заволодіння чужими коштами у власність, без наміру їх 

повертати, запропонував потерпілому ОСОБА_1 взяти участь у пайовому 

будівництві житлового будинку на вигідних умовах. Потерпілий ОСОБА_1 

у приміщенні службового кабінету ОСОБА_5 погодився з пропозицією та 

уклав договір про пайову участь у будівництві житлового будинку. Згідно 

з договором, ТОВ «Р.» в особі директора ОСОБА_5 зобов’язалось 

прийняти ОСОБА_1 у пайове будівництво будинку загальною площею 

768,6 кв. м, а після закінчення будівництва і введення об’єкта в 

експлуатацію частину площі в розмірі 70,1 кв. м, на першому поверсі 

передати йому у власність. ОСОБА_1 зобов’язався здійснити фінансування 

робіт, що виконує ТОВ «Р.», які згідно з умовами договору становили 

212,4 тис. грн. Загалом ОСОБА_1 передав ОСОБА_5 грошові кошти на 
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суму 140 тис. грн. У подальшому ОСОБА_5 привласнив ввірені йому 

грошові кошти, використавши їх на власні потреби [56]. 

Зазвичай злочини, передбачені ст. 191 КК України, вчиняють у 

зв’язку з виконанням винуватими своїх професійних (службових) функцій 

у процесі будівництва об’єкта, збереження/транспортування закуплених 

будівельних матеріалів, інструментів, техніки, здійснення контролю за 

якістю будівництва, проведення фінансових операцій тощо. Під час 

вирішення питання щодо того, чи є особа службовою, слід керуватися 

положеннями, викладеними в ч. 3 і 4 ст. 18, а також у пунктах 1 і 2 

примітки до ст. 364 КК України та коментарями до них. Суб’єктами 

злочинів, передбачених ч. 3–5 статті, може бути як особа, якій майно було 

ввірене чи у віданні якої воно перебувало, так і службова особа. 

Крім того, з метою підтвердження факту того, що підозрюваний 

насправді є службовою особою, під час проведення досудового 

розслідування необхідно опрацювати документи, які містять 

підтверджувальну інформацію стосовно суб’єкта злочину. Передусім, з 

метою встановлення спеціального суб’єкта злочину (у т.ч. службової особи 

підприємства, установи, організації, об’єднання тощо) необхідно звернути 

увагу на: 

– протоколи зборів власників/акціонерів суб’єкта господарювання, 

відповідно до якого винувату особу призначено керівником; 

– наказ, відповідно до якого особу прийнято на посаду керівника; 

– довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України, у якій зазначено керівника, місце реєстрації вказаної особи, 

основний вид економічної діяльності; 

– статут господарського суб’єкта, що затверджується загальними 

зборами власників, у якому зазначено зареєстрованого власника 

підприємства; 

– наказ про звільнення особи з керівної посади (незалежно від 

причини звільнення); 
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– акти прийому-передачі документів приватного підприємства, які 

готуються в разі звільнення особи; 

– протоколи загальних зборів, яким затверджено керівника 

(директора); 

– свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; 

– розпорядження посадових осіб про призначення особи на керівну 

посаду; 

– довідки про місце роботи та займану посаду; 

– посадову інструкцію; 

– правовстановлюючі документи. 

Слід також ураховувати, що службові й інші особи, які вчиняють 

злочини у сфері будівництва, володіють інформацією щодо особливостей 

проведення окремих процесів, операцій тощо на різних стадіях 

будівництва, що дає змогу їм розробляти різні схеми незаконного 

заволодіння грошовими коштами й іншими матеріальними ресурсами, 

ретельно приховувати, маскувати факти вчинення розкрадань. 

За даними статистичних зведень, отриманих у результаті аналізу 

матеріалів судової практики, здебільшого до кримінальної 

відповідальності за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем у сфері будівництва 

притягують: 

– керівників будівельних компаній (у тому числі приватної форми 

власності), які обіймають посади директорів, керівників господарських 

груп; 

– керівників і секретарів відділів (відділень) державних 

адміністрацій (місцевих рад), які виконують організаційно-розпорядчі та 

адміністративно-господарські функції; 

– працівників бухгалтерії будівельної організації та установи, яка є 

замовником проведення будівельних/ремонтних робіт, зокрема головного 

бухгалтера (бухгалтера); 
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– представників підрядника – суб’єктів господарської діяльності, які 

беруть на себе зобов’язання щодо виконання визначених у договорі робіт. 

Зазначений перелік не є вичерпним, оскільки за різних умов та 

обставин особи в порядку, передбаченому законодавством України, 

можуть бути наділені певними повноваженнями, виконуючи таким чином 

певні посадові обов’язки у статусі службової особи, тобто здійснювати 

організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та в 

межах своєї компетенції виконувати й затверджувати підписами 

документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та 

кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, у тому числі 

угоди, зобов’язання, звіти та баланси [170, c. 52–53]. 

Сліди розкрадань, попри всі вжиті розкрадачами заходи з маскування 

та приховання останніх, неодмінно залишаються як на етапі підготовки, 

так і на етапі вчинення та приховування злочинних операцій. 

Матеріальні сліди привласнення, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері будівництва 

містяться, передусім, у документах. Це зумовлено тим, що в процесі 

злочинної діяльності суб’єкти злочину, передбаченого ст. 191 КК України, 

відповідно до виконання покладених на них службових обов’язків, однак з 

метою вчинення привласнення, розтрати чи заволодіння коштами або 

майном, здійснюють низку операцій нормотворчого, господарського та 

фінансового характеру. Кожна така операція підлягає обов’язковій 

реєстрації, яка здійснюється шляхом складення різних видів документів, 

що є найпоширенішими джерелами доказів. 

До документів – джерел доказів у кримінальних провадженнях щодо 

фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем у сфері будівництва належать такі, 

що підтверджують: здійснення організаційно-розпорядчих та 

адміністративно-господарських функцій; проведення фінансових операцій, 

у тому числі з отримання та розподілу коштів (юридичними особами як 
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публічного, так і приватного права); розподіл певних зобов’язань між 

замовником та виконавцем стосовно виконання конкретного обсягу 

будівельних робіт. 

Залежно від категорії суб’єкта, у віданні якого перебувають чи 

зберігаються вищезазначені документи, їх можна класифікувати на: 

1) документи юридичної особи (суб’єкта господарської діяльності, 

установи, організації, фірми, товариства тощо), які пов’язані з учиненням 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем у сфері будівництва, а саме: 

– дозвільні (рішення органів місцевої влади; дозволи на проведення 

проектно-вишукувальних робіт; архітектурно-планувальні завдання; 

технічні умови й інженерно-технічне забезпечення об’єкта); 

– установчі та реєстраційні (протоколи зборів; статут; положення; 

свідоцтва про реєстрацію юридичної особи; інші правовстановлюючі 

документи, які надають дозвіл на виконання суб’єктом певного виду 

діяльності в галузі будівництва); 

– організаційно-управлінські, що підтверджують повноваження 

винуватих осіб (накази про прийняття на посаду, переміщення за 

посадами; протоколи загальних зборів, якими затверджено керівника; 

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; функціональні 

обов’язки; довідки про місце роботи й займану посаду; посадові інструкції; 

організаційно-штатна документація); 

– проектно-кошторисна документація (обґрунтування інвестування в 

будівництво; архітектурний проект; будівельний проект; локальні та 

зведені кошториси; дефектні акти; висновок експертизи); 

– документи бухгалтерського обліку та звітності (рахунки-фактури; 

платіжні доручення; журнали-ордери; акти здавання-приймання виконаних 

будівельних робіт; матеріальний звіт; довідки про вартість виконаних робіт 

та затрати; звіт про витрачання будівельних матеріалів); 



213 

– документи, що підтверджують виконання договірних зобов’язань 

суб’єктами будівництва (договір будівельного підряду; графік платежів; 

розрахунок витрат забудовника; акти приймання окремих конструкцій та 

освідування прихованих робіт; акти здавання-приймання виконаних 

будівельних та інших спеціальних монтажних робіт; акти приймання-

передачі об’єкта будівництва; товарні накладні); 

– інші документи, що перебувають в обігу та на обліку установи 

(акти внутрішніх ревізій, перевірок, контрольних звірок; загальний журнал 

робіт; протоколи оперативних і робочих нарад); 

2) документи установ, підприємств, організацій, фізичних осіб, які 

наділені правом володіння чи розпорядження коштами. Залежно від 

обставин ними можуть бути як державні установи (наприклад, структурні 

підрозділи апарату державної казначейської служби України), так і 

приватні установи чи фізичні особи, наприклад документи, що містяться в 

Реєстрі бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів; розрахунково-платіжні відомості; платіжні трансакції; 

платіжні доручення; договори про пайову участь із зазначенням 

фінансових зобов’язань особи, яка вкладає кошти, та особи, яка приймає 

їх, а також додатки до них; 

3) документи органів, уповноважених на здійснення контрольних і 

контрольно-ревізійних функцій, наприклад: акти ревізії фінансово-

господарської діяльності об’єкта; акти проведення контрольних обмірів; 

акти позапланових документальних перевірок; акти зустрічних звірок; 

4) нормативні документи, що регулюють будівельну діяльність 

(загальні та локальні нормативно-правові акти; технічні регламенти; 

державні стандарти; будівельні норми та правила; технічні умови). 

Документи, пов’язані з привласненням, розтратою майна або 

заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері 

будівництва, умовно також можна поділити на дійсні та підроблені. 

Останні використовуються для привласнення коштів, їх подальшої 
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розтрати, заволодіння майновими цінностями та їх подальшого 

використання для власних потреб. Найчастіше підроблюють акти 

приймання виконаних робіт (типова форма № КБ 2-в), довідки про вартість 

виконаних робіт (типова форма № КБ-3), до яких вносять завідомо 

неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, вартості робіт, 

будівельних матеріалів і готових будівельних конструкцій тощо. 

Зазвичай шляхом підроблення документів у сфері будівництва 

відбуваються: завищення обсягів і вартості виконаних робіт в актах 

прийому виконаних робіт; незаконне нарахування коштів на основі 

фіктивного акта про своєчасну здачу об’єкта в експлуатацію; незаконне 

нарахування відпускних, авансів, різної матеріальної допомоги робітникам 

і службовцям; привласнення різниці між завищеною і фактичною сумою; 

складання фіктивних документів з метою приховування розкрадання 

грошових коштів, виданих для закупівлі будівельних матеріалів, техніки, 

устаткування, інвентарю; повне чи часткове неоприбутковування по касі 

грошей, отриманих від приватних осіб за виконані роботи; привласнення 

включених у робочі наряди чи платіжні документи грошових коштів, які 

заздалегідь було нараховано на підставних чи неіснуючих осіб; складання 

актів на виконання ремонтних робіт, що взагалі не проводилися; 

завищення в документах обсягів робіт (під час складання кошторису) або 

заміна умов робіт (ручна праця замість механізованої, виконання робіт в 

інший сезон) тощо [35; 198, с. 110–117].  

Виявлення та фіксація слідів злочинів потребує детального 

ознайомлення з подальшим вивченням і дослідженням документів 

суб’єктів, що є замовниками проведення будівельних/ремонтних робіт, та 

інших суб’єктів будівельної галузі, які надають різні види послуги, щодо їх 

фінансово-господарської діяльності. У межах цієї роботи необхідно 

перевіряти всі наявні документи, на підставі яких здійснюються фінансово-

господарські операції, у тому числі операції з отримання бюджетних 

коштів, призначених на проведення будівельних/ремонтних робіт. Крім 
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того, необхідно детально вивчати кошториси, звіти, які підтверджують рух 

грошових коштів і матеріальних цінностей на об’єкті проведення 

будівельних робіт. 

Отже, документи є надзвичайно важливим процесуальним джерелом 

доказів учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем у сфері будівництва. Останні 

набувають ознак речових доказів у разі їх використання як знаряддя чи 

засобу вчинення злочину, зберігають на собі його сліди або містять інші 

відомості, що мають доказове значення в межах кримінального 

провадження. 

До інших предметів, які можна розглядати як сліди вищезазначених 

правопорушень, належать: 1) матеріальні цінності, здобуті злочинним 

шляхом (будівельні матеріали, техніка, комплектуючі, вироби, 

конструкції); 2) предмети, властивості яких фактично є слідами злочину, 

наприклад ті, які придбані, побудовані за рахунок нецільового 

використання коштів або ж матеріальних цінностей (не за призначенням 

або на власні потреби). 

Виявлення розкрадань у сфері будівництва зазвичай передбачає 

використання низки методів аналізу ознак правопорушень, які 

застосовують аудиторські, ревізійні й експертні служби, а також 

правоохоронні органи в процесі документування злочинів [188, с. 51]. 

Питання використання методів фактичного контролю, економічного 

та документального аналізу під час розслідування латентних розкрадань 

розглядали ще за радянських часів [112; 123; 135, с. 107–113;  

271, с. 71–75]. В основу цієї комплексної методики покладено методи 

перевірки документального оформлення різних видів трудових, 

технологічних і фінансово-господарських процесів, що здійснюються в 

будівельній сфері. Ґрунтуючись на критерії відображення в документах 

обліку та звітності ознак злочинів, зазначені методи можна умовно 

розподілити на три групи: 
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1) методи виявлення суперечностей у змісті одного документа 

(арифметична, нормативна, логічна та формальна перевірки); 

2) методи виявлення суперечностей між змістом кількох пов’язаних 

документів або різних примірників одного і того самого документа 

(зустрічна перевірка і взаємний контроль); 

3) методи виявлення суперечностей між змістом документа та 

фактичним становищем на об’єкті будівництва/ремонту (методи 

відновлення схеми руху грошових коштів; порівняльний аналіз 

документів, що відображають однотипні операції; аналіз фактичних 

обсягів і вартості виконаних робіт). 

Серед методів фактичного контролю у сфері будівництва найчастіше 

застосовують інвентаризацію та контрольне вимірювання як окремо, так і в 

комплексі під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності 

будівельної організації.  

Інвентаризацію проводять з метою перевірки фактичної наявності 

матеріальних цінностей, грошових коштів у матеріально відповідальної 

особи станом на відповідну дату шляхом перерахування, вимірювання та 

подальшого зіставлення з даними бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності суб’єкта господарювання (його структурного підрозділу, 

матеріально відповідальної особи). Під час інвентаризації активів і 

зобов’язань перевіряють і документально підтверджують їх наявність, 

стан, відповідність критеріям визнання та оцінки. У разі встановлення 

фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день 

встановлення таких фактів) проведення інвентаризації є 

обов’язковим [314]. 

Особливості господарської діяльності в окремих галузях економіки 

визначають специфіку проведення інвентаризації. Наприклад, обов’язкову 

інвентаризацію незавершеного будівництва (незавершених капітальних 

інвестицій) проводять щороку перед складанням фінансової звітності в 

строк, що не перевищує двох місяців до дати балансу. Незавершеними 
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капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом) визнають 

витрати на будівництво (виготовлення), придбання та поліпшення об’єктів 

з початку і до закінчення зазначених робіт і введення об’єктів в 

експлуатацію. Ці витрати групують за такими напрямами робіт (витрат): 

проектно-вишукувальні роботи; будівельні роботи; роботи з монтажу 

устаткування; придбання устаткування, що потребує монтажу; придбання 

устаткування, що не потребує монтажу, інструментів та інвентарю; інші 

капітальні роботи й затрати. Наявність та обсяг незавершених капітальних 

інвестицій установлюють під час інвентаризації шляхом їх перевірки в 

натурі (п. 3.1 розділу III згаданого Положення від 2 вересня 2014 року 

№ 879). 

Причому інвентаризацію таких активів проводять за кожним 

окремим об’єктом і за кожною матеріально відповідальною особою. Серед 

іншого, під час інвентаризації незавершених капітальних інвестицій 

інвентаризаційна комісія: перевіряє наявність у складі незавершених 

капітальних інвестицій обладнання та устаткування, переданого для 

монтажу, який фактично не розпочато; установлює стан законсервованих і 

тимчасово зупинених будівельних об’єктів. Окремі інвентаризаційні описи 

складають на:  

1) збудовані об’єкти, що фактично введені в дію повністю або 

частково, але їх прийняття та введення не оформлені належними 

документами, а також завершені об’єкти, які з якихось причин не введені в 

експлуатацію (у цих випадках в описі потрібно додатково зазначити 

причини затримки оформлення здачі в експлуатацію вказаних об’єктів);  

2) об’єкти, будівництво яких припинене, а також проектно-

вишукувальні роботи щодо нездійсненого будівництва (в 

інвентаризаційних описах наводять дані про характер виконаних робіт та 

їх вартість згідно з кошторисом із зазначенням причин припинення 

(нездійснення) будівництва);  

3) законсервовані та тимчасово зупинені будівельні об’єкти [312]. 
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На звершені будівництвом об’єкти, фактично введені в експлуатацію 

повністю або частково, приймання та введення в дію яких не оформлено 

належними документами, або які не пройшли державної реєстрації, 

складають окремі інвентаризаційні акти. 

Під час інвентаризації незавершених ремонтів будівель 

інвентаризаційна комісія: вивчає первинні документи, на підставі яких 

здійснюється ремонт основних засобів; перевіряє відповідність фактичних 

витрат на ремонт об’єкта кошторисній вартості ремонту, розрахованій до 

взяття такого об’єкта на ремонт; визначає ступінь готовності об’єкта, що 

ремонтується, підраховує економію або перевитрату коштів; робить 

висновки щодо доцільності продовження затяжних та/або дорогих 

ремонтів; аналізує причини припинення ремонту окремих об’єктів, 

ремонтні роботи за якими не проводяться. На незавершений капітальний 

ремонт складають окремий інвентаризаційний опис. 

Іншим поширеним методом фактичного контролю, який 

використовують під час проведення перевірок і розслідування розкрадань, 

є контрольні обміри на об’єктах будівництва (нове будівництво, 

реконструкція, розширення, технічне переоснащення) під час капітального 

ремонту (ремонту) та реставрації. 

Контрольні обміри – це сукупність методичних прийомів 

встановлення достовірності фактично виконаних обсягів будівельно-

монтажних робіт. Їх проводять банки, які фінансують капітальні 

вкладення, а за потреби – контролюючі органи в процесі проведення 

комплексних ревізій та аудиту діяльності підприємства-забудовника й 

будівельно-монтажної організації. Організація та методика проведення 

контрольних обмірів передбачені нормативними документами про порядок 

проведення контрольних обмірів будівельно-монтажних і ремонтних 

робіт [315]. 

Виконання контрольних обмірів дає змогу встановити відповідність: 

звітних даних показникам, що обумовлені контрактами (договорами), 
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довідками про вартість виконаних підрядних робіт і витрат, актами 

приймання виконаних підрядних робіт (будівельно-монтажних та 

проектно-вишукувальних); робочої документації затвердженій стадії 

проектно-кошторисної документації; виконаних обсягів робіт робочій 

документації; фактично сплачених робіт виконаним обсягам робіт 

(будівельно-монтажним та проектно-вишукувальним). 

Для відбору об’єктів контрольних обмірів використовують дані 

аналізу фінансово-господарської діяльності будівельних організацій, де 

наявні перевитрати заробітної плати, незадовільний фінансовий стан, 

систематичне невиконання квартальних планів виконання робіт, наявність 

значних обсягів незавершеного виробництва, необґрунтовано високий 

рівень рентабельності будівельної організації тощо. Якщо будівництво 

здійснюється за рахунок коштів компанії, підприємства, то контрольні 

обміри виконують на договірній основі. Аудиторську перевірку на вимогу 

правоохоронних та інших державних органів установи банків можуть 

проводити у вигляді контрольних обмірів будівельних кооперативних 

об’єктів незалежно від джерел їх фінансування і форм власності. 

Перевірка обсягів і вартості виконаних будівельно-монтажних і 

ремонтних робіт здійснюється шляхом їх виміру в натурі та зіставлення з 

даними обліку цих робіт у замовника і підрядника, а також з даними 

проектно-кошторисної документації. Перед виходом на об’єкт будівництва 

для виміру робіт у бухгалтерії перевіряють обґрунтованість отриманих 

коштів за виконані роботи. Камеральна (документальна) перевірка полягає 

у визначенні правильності застосування розцінок, поправочних 

коефіцієнтів, норм накладних витрат; включення у вартість виконаних 

робіт витрат, які не належать до будівельно-монтажних робіт (придбання 

обладнання, що не потребує монтажу, виплати за вислугу років), 

виконання робіт на непланових об’єктах або не мають проектно-

кошторисної документації. Виявлення завищення обсягів робіт 

оформляють проміжним актом (довідкою). 
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Під час проведення контрольних обмірів використовують також 

документи проектних організацій, які належать до об’єктів контрольного 

обміру. Якщо на підприємствах не ведеться облік робіт, виконаних на 

контрольованому об’єкті обміру, документи зіставляють із затвердженою 

проектно-кошторисною документацією. 

Обсяги закритих робіт (фундаменти, конструкції, траншеї з 

вкладеними в них трубопроводами тощо) перевіряють на підставі актів на 

приховані роботи, затверджених підприємством-замовником і генеральним 

підрядником. У разі відсутності на будівництві таких актів обсяг 

виконаних робіт визначають за робочим кресленням, а за потреби 

вимагають від генерального підрядника розкриття робіт за його рахунок. 

За умов виявлення контрольними обмірами нерівноцінної заміни 

матеріалів і конструкцій на більш дешеві (наприклад, паркетної підлоги – 

на дощану, облицювання стін кахлем – на масляне покриття) у відомість 

перерахунку, який додається до акта, включають вартість фактично 

вкладених матеріалів, деталей і конструкцій, а подорожчання вартості 

відносять до завищення вартості робіт. 

Контрольним обміром робіт з монтажу обладнання перевіряють їх 

завершення. Завершеними ці роботи вважають тільки за наявності актів 

про індивідуальне випробування устаткування вхолосту, а в разі потреби – 

під навантаженням. За відсутності актів на закриті роботи вартість робіт з 

монтажу обладнання вважають завищенням виконаних робіт. 

Якщо під час проведення контрольних обмірів виявлено 

приписування обсягів робіт, завищення вартості виконаних робіт, 

перекручування державної звітності про виконання планів, незалежно від 

того, як виплачували в завищеному розмірі заробітну плату, премії, зайве 

списання будівельних матеріалів та інші подібні порушення, матеріали 

передають правоохоронним органам. 

Для проведення контрольного обміру комісії надають відповідні 

матеріали, серед яких: 
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– інвестиційні контракти з зазначенням структури інвестицій, 

контракти (договори) на виконання робіт і додаткові угоди до них усіх 

учасників інвестиційного процесу; 

– затверджена передпроектна або проектна документація, а також 

робочі креслення та кошториси до них; 

– акти на додаткові роботи, які здійснювали в період виконання 

робіт, дефектні акти; 

– протоколи засідання тендерних комісій; 

– загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт; 

– акти проміжного прийняття конструкцій, що впливають на 

характеристики міцності будівель і споруд; 

– акти й журнали інструментальних, у тому числі маркшейдерських і 

геодезичних замірів, матеріали інженерних вишукувань та 

гідрогеологічних досліджень; 

– паспорти переданого до монтажу обладнання; 

– розрахунки договірної ціни з відповідними матеріалами, 

оформленими у встановленому порядку, довідки про вартість виконаних 

підрядних робіт і витрат (форма КБ-3); 

– акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в), акти 

здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт, журнал обліку виконаних 

робіт (форма КБ-6), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в 

зіставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух 

матеріальних цінностей (форма М-19); 

– накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні 

на їх перевезення, контракти на придбання матеріалів і конструкцій, 

калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, наряди 

робітників, дорожні листи водіїв; 

– матеріали, що обґрунтовують витрати замовника, пов’язані з 

веденням робіт і утриманням його служби, та витрати на виконання 

проектно-вишукувальних робіт. 
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За результатами контрольних обмірів складають акти в трьох 

примірниках (для органа, який проводив перевірку, замовника та 

підрядника), які підписують усі їхні учасниками. 

Проведене нами опитування співробітників оперативних підрозділів, 

які спеціалізуються на обслуговуванні об’єктів будівельної 

інфраструктури, показало, що зазначені методи є найбільш ефективними в 

разі, якщо достовірно відомо про факти вчинення розкрадань і необхідно 

точно встановити обсяги завищення виконаних робіт та розміри завданої 

шкоди (74,6 % респондентів). Серед інших засобів збирання доказів на 

початковому етапі розслідування опитані виокремили методи економіко-

криміналістичного та документального аналізу відкритих джерел 

інформації (58,5 %), а також одержання довідок за офіційними запитами, 

використання конфіденційного співробітництва, оперативного 

спостереження, обстеження приміщень, ділянок місцевості (додаток Д). 

Основою економіко-криміналістичного аналізу у сфері будівництва є 

економічні показники, що відображають виробничу, господарську та 

фінансову діяльність підприємств та організацій, які належать до 

будівельного комплексу. Інформацію економічного характеру умовно 

можна об’єднати в систему, яка поєднує три самостійних види обліків: 

оперативний, бухгалтерський і статистичний. Згідно з правилами 

бухгалтерського обліку, синтетичний облік будівельних матеріалів 

здійснюють на рахунках 07 «Обладнання та будівельні матеріали» та 10 

«Матеріали», де за дебетом відображають надходження, а за кредитом – 

витрачання з виведенням дебетового сальдо. 

Розрахунки забудовника з підрядником залежать від кошторисної 

вартості об’єкта й термінів виконання робіт. Одним з головних 

економічних показників у будівництві є собівартість продукції та обсяг 

виконаних робіт. Для встановлення криміналістичних ознак розкрадання 

найбільш ефективним є аналіз витрат за журналом-ордером № 10-с, у 

якому відображено всі види затрат на проведення будівельно-монтажних 
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робіт на кожному об’єкті будівництва за певний період (місяць, квартал, 

рік). Сума всіх затрат (заробітна плата, матеріали, накладні видатки) 

становить фактичну собівартість виконаних робіт [172, с. 231–235]. 

Для більш детального вивчення первинних звітних документів у 

будівництві застосовують напрацьовані практикою методи документальної 

перевірки, які охоплюють:  

1) перевірку окремого документа – формальну (щодо повноти та 

правильності заповнення реквізитів документу з метою виявлення ознак 

матеріальної підробки), арифметичну (щодо правильності підсумкових 

показників) та нормативну (зіставлення фактичних даних, відображених у 

документі з плановими показниками, нормативами, будівельними нормами) 

перевірки;  

2) перевірку кількох документів з метою виявлення суперечностей 

між двома та більше документами, що відображають певну господарську 

або фінансову операцію, – зустрічну перевірку (зіставлення різних 

примірників одного документа: платіжного доручення, балансу, договору 

про господарську діяльність тощо, що зберігаються в різних суб’єктів 

господарювання або в різних підрозділах одного підприємства) і взаємний 

контроль (зіставлення різних за своїм характером документів або різних 

облікових даних: бухгалтерських, статистичних, оперативних, у яких 

прямо або опосередковано відображено господарську операцію, що 

перевіряється).  

Унаслідок зіставлення первинних звітних документів зі зведеними 

документами та регістрами бухгалтерського обліку можуть бути виявлені 

різні протиріччя. Зокрема, одна й та сама операція може по-різному 

відображатись у документації, у зведених документах і регістрах 

бухгалтерського обліку може бракувати записів про операції, зафіксовані в 

первинних документах, або, навпаки, буде зроблено записи про операції, 

що не підтверджені первинним обліком. 
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Під час визначення загальних та окремих задач розслідування 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем у сфері будівництва слід зважати на особливості 

технологічних процесів, бухгалтерського обліку та звітності. Завдання 

розслідування в конкретному кримінальному провадженні зумовлені, 

передусім, слідчою ситуацією
1
. На зв’язок слідчих ситуацій і задач 

розслідування свого часу звертали увагу відомі вчені-криміналісти, 

зокрема В. Є. Корноухов, В. О. Образцов, В. В. Тіщенко та ін.  

Загальними завданнями розслідування в досліджуваній категорії 

кримінальних проваджень слід вважати такі: 

– встановлення події розкрадання (ознак злочину в діянні, елементів 

складу злочину, часу, місця та інших обставин учинення кримінального 

правопорушення); 

– встановлення способу вчинення розкрадання (характеру дій щодо 

підготовки, учинення та приховування злочину, використаних при цьому 

знарядь і засобів) та предмета злочинного посягання (будівельні матеріали, 

обладнання, кошти в готівковій чи безготівковій формі); 

– виявлення та викриття осіб, які вчинили розкрадання 

(встановлення усього кола причетних до злочину осіб, особи злочинця, 

функцій службової особи будівельної організації, його обов’язків; ступеня 

винуватості кожного співучасника, їх мотивів, ролі в учиненні злочину; 

обставин, що впливають на ступінь і характер відповідальності 

підозрюваного); 

– вивчення системи організації будівельного виробництва (питань 

організації управління, системи здійснення закупок, виконання 

будівельних робіт, порядку нарахування та виплати заробітної плати, 

документального та бухгалтерського обліку); 
                                                           

1
 76,0 % опитаних зауважили, що для розслідування привласнення, розтрати 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) 

у сфері будівництва має значення з’ясування типу конкретної слідчої ситуації з точки 

зору обсягу та змісту наявної в слідчого інформації про подію злочину та осіб, 

причетних до його вчинення (додаток Д). 
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– визначення характеру й розміру шкоди, завданої злочином 

(з урахуванням динаміки цін на проведення будівельно-монтажних робіт, 

індексу інфляції, будівельних норм і тарифів); 

– виявлення та закріплення слідів злочину (дослідження різних 

категорій документів, огляд та обстеження місць проведення будівельних 

робіт, будівельних матеріалів та обладнання); 

– встановлення зв’язків розкрадання з іншими правопорушеннями 

(всіма епізодами злочинної діяльності, ознаками споріднених і супутніх 

злочинів); 

– виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню розкрадань. 

Під час виявлення ознак привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері 

будівництва необхідно дотримуватися певної послідовності дій: 

– ознайомитися з нормативно-правовою базою, яка регламентує 

діяльність посадових осіб або осіб, яким ввірене майно, а також джерелами 

фінансування певних будівельних робіт з метою подальшого визначення 

тактики дій; 

– перевірити обґрунтованість кошторисів і проектів, у тому числі 

шляхом порівняння їх з обсягом і вартістю фактично виконаних робіт і 

відповідними даними у звітності, одержання відомостей стосовно 

фінансових операцій з бюджетними коштами; 

– витребувати копії фінансово-господарських та інших документів 

про виконання будівельних робіт, кількість фактично використаних і 

наявних на складі матеріалів, відповідність їх номенклатурі, зазначеній у 

проектно-кошторисній документації, оплату праці робітників; 

– встановити шляхом одержання показань працівників, бригадирів, 

осіб, які складали та підписували акти на списання матеріалів, фактичний 

розмір проведених робіт, за чиєї вказівки такі роботи виконувались, якими 

матеріалами, хто постачав будівельні матеріали, у якій кількості тощо; 
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– обміряти виконані роботи в натурі з визначенням фактичної 

кількості використаних матеріалів, провести інвентаризації та інші 

контрольні заходи; 

– направити запити до банківських установ (відділень Державної 

казначейської служби), на рахунки яких за договорами підряду та 

платіжними дорученнями перераховувалися кошти за проведені роботи 

(або фіктивно проведені роботи); 

– відібрати пояснення в представників замовника та виконавця 

будівельних/ремонтних робіт, встановити можливих свідків 

правопорушення; 

– оглянути й дослідити вилучені документи на предмет встановлення 

слідів матеріальних та інтелектуальних підроблень; 

– залучити спеціалістів відповідного профілю, які можуть надати 

технічну допомогу під час проведення слідчих (розшукових) дій та інших 

заходів.  

У подальшому в межах кримінального провадження слідчому 

необхідно розглянути питання щодо необхідності звернення з клопотанням 

до слідчого судді про надання дозволу на проведення інших негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та 

фіксації відомостей щодо обставин учинення кримінального 

правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, 

приміщення, речей і документів. Найбільш поширеним видом огляду під 

час розслідування злочинів цієї категорії є саме огляд документів. 

У разі, якщо огляд документів на місці здійснити неможливо, їх 

вилучають відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України. Під час проведення 

огляду комп’ютерної техніки, призначеної для створення, зміни та 

накопичення електронної інформації, можна виявити: по-перше, ознаки 

виготовлення різних копій і варіантів документів, наявність ознак 

підроблень; по-друге, виконавця цих документів; по-третє, дату 
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виготовлення та внесення змін до документів, що мають значення для 

розслідування (наприклад, встановити факт редагування початкового 

змісту документів шляхом дослідження їх електронних версій). 

Таким чином, тактика огляду в провадженнях стосовно 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем у сфері будівництва ґрунтується на загальних 

криміналістичних рекомендаціях із проведення зазначеної слідчої 

(розшукової) дії, однак передбачає певні особливості, на які слід 

обов’язково звертати увагу під час розкриття та розслідування цієї 

категорії кримінальних правопорушень. 

Процес розкриття та розслідування привласнення, розтрати майна 

або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері 

будівництва невід’ємно поєднаний із проведенням допитів свідків, 

потерпілих і підозрюваних. Процесуальний порядок організації та 

проведення допиту на стадії досудового розслідування закріплено в 

ст. 42, 60, 65, 95–97, 133, 223–226, 232, 256 КПК України. Предмет допиту 

становлять загальні дані, зокрема обставини, які:  

– пов’язані з подією злочину (час, місце, спосіб); 

– підтверджують чи спростовують винуватість конкретної особи чи 

декількох осіб та мотиви їх дій, що впливають на ступінь і характер 

відповідальності підозрюваного; 

– стосуються характеру та розміру шкоди, завданої злочином, тощо.  

Перелік обставин, які необхідно встановити під час допиту різних 

суб’єктів кримінального провадження щодо привласнення, розтрати майна 

або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері 

будівництва, можна представити в систематизованому вигляді: 

1) у разі допиту особи, яка виконувала функції виконроба під час 

проведення будівельно-монтажних або ремонтних робіт, що стосуються 

події кримінального правопорушення: 
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– освіта, спеціальність, посада, стаж роботи на цій посаді, 

функціональні обов’язки, інші дані, які підтверджують компетентність у 

сфері проведення будівельно-монтажних і ремонтних робіт; 

– місце основної роботи, чи є штатним працівником організації – 

підрядника (якщо ні, то на яких умовах залучався організацією – 

підрядником до проведення будівельно-монтажних або ремонтних робіт на 

об’єкті); 

– що відомо про відносини керівників організацій замовника 

і підрядника; 

– коли, ким і яким чином був призначений керувати будівельно-

монтажними або ремонтними роботами на певній ділянці, чи укладено з 

ним трудовий або цивільно-правовий договір або сторони діяли на підставі 

усної домовленості; 

– який обсяг будівельно-монтажних або ремонтних робіт необхідно 

було виконати на цьому об’єкті, хто повідомляв йому про обсяг і зміст 

робіт, які необхідно виконати; 

– чи надавалася допитуваному проектно-кошторисна документація 

на проведення будівельно-монтажних або ремонтних робіт, інша технічна 

документація за даним об’єктом будівництва; 

– хто поставляв на об’єкт будівельні матеріали, визначав їх обсяг і 

найменування; 

– чи отримував допитуваний вказівки (усні чи письмові) або 

пропозиції від кого-небудь про відхилення від проектно-кошторисної 

документації, у чому полягали такі відхилення, чим мотивувалися, яка 

була реакція допитуваного на подібні вказівки чи пропозиції; 

– хто здійснював функції технічного контролю за ходом будівельно-

монтажних або ремонтних робіт (від імені замовника, підрядника, інших 

організацій); 

– коли, за чиєю участю і яким чином проводилося приймання 

виконаних робіт, чи надавалися зауваження за обсягом і якістю робіт, чи 
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були усунені зауваження, якщо зауваження не були усунуті, то у зв’язку з 

чим; 

– яким чином здійснювався контроль підрядника, від імені яких 

організацій, органів та установ, наділених контрольно-наглядовими 

повноваженнями; 

– коли фактично були розпочаті будівельно-монтажні або ремонтні 

роботи на об’єкті, ким вони безпосередньо проводилися, чи були робочі 

штатними працівниками організації – підрядника; якщо ні, то чи 

залучалися вони на підставі цивільно-правового договору або на підставі 

усної домовленості, яким чином визначалася кваліфікація працівників; 

– графік проведення будівельно-монтажних або ремонтних робіт на 

цій ділянці, ким він визначався; 

– розподіл виробничого навантаження на кожного працівника на 

ділянці з урахуванням спеціалізації; 

– чи вів допитуваний обліки фактично виконаних робіт, фактично 

витрачених будівельних матеріалів, якщо так, то у якій формі, з якою 

періодичністю, чи отримував він вказівки чи пропозиції від кого-небудь 

про внесення коректив у цей облік, від кого і в якому вигляді, яких саме 

змін, яка була реакція і дії допитуваного на відповідні вказівки чи 

пропозиції; 

– коли, від кого і яким чином він дізнався про наявність відхилень 

від проектно-кошторисної або звітної документації, чим він може пояснити 

наявність таких відхилень; 

2) у разі допиту представників потерпілих – юридичних осіб, яким 

завдано шкоду унаслідок вчинення кримінального правопорушення: 

– освіта, спеціальність, посада, стаж роботи на цій посаді, 

функціональні обов’язки, інші дані, які підтверджують компетентність у 

сфері проведення будівельно-монтажних і ремонтних робіт; 
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– якими локальними службовими документами регламентовано 

службові повноваження допитуваного, чи має допитуваний право підпису 

фінансових документів, що надаються до банку; 

– чи знайомий з підозрюваним, як давно, за яких обставин 

познайомилися; 

– чи проводились раніше за участю підозрюваного будівельно-

монтажні або ремонтні роботи в організації, яку представляє допитуваний; 

– що спричинило або слугувало приводом для проведення 

будівельно-монтажних чи ремонтних робіт у цій організації; 

– яким чином здійснювався добір організації-підрядника, чи 

відбувалися аукціони, комерційні конкурси (тендери), яким чином їх 

проводили й визначали переможця; 

– коли і за яких обставин було укладено цивільно-правовий договір з 

організацією, яку обрано підрядником, хто представляв інтереси 

організацій замовника й підрядника; 

– коли та хто розробив проектну й кошторисну документацію, чи 

було долучено проектно-кошторисну документацію до договору підряду; 

– який обсяг будівельно-монтажних та (або) ремонтних робіт 

повинен був виконати підрядник відповідно до договору та (або) проектно-

кошторисної документації; 

– яку було призначено загальну вартість цих робіт, з яких джерел 

передбачалося їх фінансування; 

– коли організація-підрядник розпочала виконання будівельно-

монтажних або ремонтних робіт; 

– хто здійснював технічний контроль за ходом виконання робіт з 

боку організацій – замовника, підрядника, інших установ та організацій, 

наділених функціями технічного контролю (нагляду), чи здійснював 

контроль за ходом будівельно-монтажних і ремонтних робіт особисто 

допитуваний, яким чином; 
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– яким чином проводили технічний контроль за процесами 

будівництва з боку інших уповноважених осіб; 

– чи вносилися приписи, ким і у якій формі, про усунення порушення 

будівельних технологій та/або відступу від проектної документації, ким це 

контролювалося і яким чином усувалися виявлені порушення;  

– чи залучала організація-підрядник для виконання будівельно-

монтажних або ремонтних робіт інших осіб;  

– графік роботи організації-підрядника на об’єкті проведення 

будівельно-монтажних і ремонтних робіт; 

– коли завершено будівельно-монтажні або ремонтні роботи, хто 

повідомив допитуваному про завершення цих робіт; 

– хто і яким чином перевіряв фактичний обсяг виконаних робіт, а 

також їх відповідність проектній документації; 

– хто, коли і в якій формі склав і підписав акт прийому-передачі 

виконаних робіт; 

– хто, коли і в якій формі склав бухгалтерську документацію, що 

відображає безпосереднє фінансування угоди (платіжні документи), а 

також бухгалтерську проводку на рахунках бухгалтерського обліку і 

звітності, хто підписував платіжні доручення та інші фінансові документи; 

– коли і яким чином був проведений розрахунок між замовником 

і підрядником; 

– коли і в якій формі (у готівковій чи безготівковій) грошові кошти 

надійшли в розпорядження підрядника;  

– хто, коли і за яких обставин виявив порушення проектно-

кошторисної документації, у чому ці порушення полягали;  

– чи проводились контрольні заміри й інші заходи з перевірки обсягу 

та якості виконаних робіт у разі виникнення сумніву в їх відповідності 

проектно-кошторисній документації; 

– яку шкоду заподіяно організації-замовнику та (або) державі, а 

також іншим потерпілим у результаті неправомірних дій винуватих осіб; 
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3) у разі допиту підозрюваного – керівника організації, що 

виконувала будівельно-монтажні й ремонтні роботи відповідно до 

договору підряду або державним контрактом: 

– місце роботи, займана посада, стаж роботи за певною посадою 

і спеціальністю, кваліфікація, наявність даних, що свідчать про регулярне 

підтвердження та (або) підвищення кваліфікації; 

– найменування будівельної організації, організаційно-правова 

форма очолюваної організації, дата створення, напрями діяльності; 

– чи знайомий з керівниками (представниками) юридичних осіб, 

яким завдано шкоди, у яких стосунках перебуває; 

– хто є ініціатором виконання будівельно-монтажних або ремонтних 

робіт на цьому об’єкті; 

– чи реалізовувались під час будівництва об’єктів будь-які державні 

або муніципальні соціально значущі програми; 

– чи проводилися комерційні конкурси, тендери, аукціони у зв’язку з 

вибором організації – підрядника, якщо проводилися, то ким, коли, де, 

у який спосіб; 

– яким чином і хто конкретно представляв інтереси очолюваної 

будівельної організації, які порушення правил комерційних конкурсів або 

аукціонів траплялися, що дало змогу організації неправомірно перемогти в 

них; 

– за чиєю участю, де і коли укладено цивільно-правову угоду, яке її 

найменування, які обсяг, характер і вартість робіт стали змістом договору 

(контракту); 

– ким розроблено і яким чином затверджено проектно-кошторисну 

документацію на цей об’єкт будівельно-монтажних і ремонтних робіт; 

– яким чином і ким обрано бригаду, що безпосередньо виконувала 

будівельно-монтажні або ремонтні роботи, хто входив до її складу, на яких 

умовах здійснювалися трудові відносини з ними; 
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– хто і на яких умовах постачав будівельні матеріали, чи відповідали 

вони проектно-кошторисній документації, якщо не відповідали або 

відповідали не в повному обсязі, то у зв’язку з чим; 

– хто здійснював функції технічного й адміністративного контролю 

за проведенням будівельно-монтажних або ремонтних робіт на ділянці; 

– яким чином особисто допитуваний контролював процес виконання 

робіт; 

– чи відповідає проект будинку об’єкта, будівництво якого 

дозволено, якщо не відповідає, то з якої причини; 

– коли фактично розпочато будівельно-монтажні або ремонтні 

роботи на об’єкті, графік проведення робіт, ким він встановлений; 

– чи виявляли особи, які здійснювали функції загального або 

технічного контролю, у процесі виконання робіт будь-які відхилення від 

проектно-кошторисної документації, хто саме й коли, у чому полягали ці 

відхилення, у якій формі фіксували виявлені порушення (припис, запис у 

спеціальному журналі тощо), чи було усунуто такі зауваження, хто і яким 

чином контролював їх усунення; 

– коли, ким і яким чином було виявлено недоліки під час проведення 

будівельно-монтажних або ремонтних робіт, чи пропонувала організація-

замовник підряднику добровільно усунути недоліки, якими були реакція та 

дії допитуваного; 

– чи виникали під час виконання будівельно-монтажних або 

ремонтних робіт будь-які позаштатні ситуації, що вимагали як варіанти їх 

дозволу відхилення від розробленої проектно-кошторисної або звітної 

документації, які рішення та у зв’язку з чим було прийнято; 

– чи давав допитуваний або інші особи вказівки бригадиру й іншим 

працівникам про проведення будівельно-монтажних та інших робіт з 

відхиленнями від проектно-кошторисної документації, якщо давав, то у 

зв’язку з чим; 
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– коли було фактично завершено роботи, коли організацію-

замовника повідомлено про завершення будівельно-монтажних або 

ремонтних робіт; 

– якщо роботи не було завершено, то коли і на якому етапі їх було 

призупинено або припинено, у зв’язку з чим; 

– який фактичний обсяг робіт виконано на відповідному об’єкті 

будівництва в межах договору (контракту); 

– ким, коли і за яких обставин було складено й підписано акт 

прийому-передачі виконаних робіт; 

– ким складено та підписано фінансові документи для оплати 

будівельно-монтажних або ремонтних робіт, ким, яким чином і в якому 

обсязі одержано кошти як оплату за ці роботи. 

У цьому контексті слушною є думка А. Ф. Волобуєва, який зауважує, 

що найефективнішим засобом попередження подальшої відмови 

потерпілих і свідків від уже даних ними правдивих показань є ретельне 

проведення перших допитів з максимальною деталізацією показань і 

негайною їх перевіркою шляхом проведення інших слідчих дій. У зв’язку з 

цим виключно важливим є використання під час допитів як допоміжного 

засобу фіксації аудіо- та відеотехніки. Крім того, під час допитів свідки й 

потерпілі повинні усвідомлювати реальну можливість їх притягнення до 

кримінальної відповідальності за дачу завідомо неправдивих показань. 

Водночас вони мають відчувати підтримку з боку правоохоронних органів 

щодо гарантування їх безпеки відповідно до чинного 

законодавства [102, с. 126]. 

Складність проведення допитів під час розслідування цієї категорії 

кримінальних правопорушень обумовлена тим, що в межах безпосередньої 

підготовки до проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії 

правоохоронці повинні опрацювати значний масив нормативно-правових 

документів, які регламентують діяльність посадових осіб установ, 

підприємств, організацій, що є замовником будівельних (ремонтних) робіт, 
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а також інших суб’єктів господарської діяльності, задіяних у сфері 

будівництва, зокрема тих, що надають різні види послуг з використанням 

спецтехніки та інструменту, здійснюють продаж і постачання будівельних 

матеріалів, є виконавцем (підрядником, субпідрядником) [169, с. 125]. 

Головним носієм інформації, що має важливе значення для 

розслідування розкрадань у сфері будівництва, є підозрюваний. У 

провадженнях про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем підозрюваними найчастіше 

бувають такі категорії осіб: 

– керівники установи, підприємства чи організації, що є замовником 

будівельно-монтажних або ремонтних робіт;  

– посадові особи або інші працівники, наділені правом здійснювати 

фінансово-господарську діяльність або яким було ввірено чи у віданні яких 

перебувало майно;  

– працівники, відповідальні за здійснення фінансових операцій;  

– посадові особи, відповідальні за виділення коштів з державного 

бюджету на проведення будівельно-монтажних і ремонтних робіт;  

– керівники будівельної організації;  

– фахівці фінансових підрозділів замовника і виконавця, які ведуть 

бухгалтерський облік і фінансову звітність;  

– інші категорії персоналу, обізнані про обставини злочину 

(технічний персонал). 

Тактичні прийоми допиту залежать від ситуації, що складається під 

час розслідування, характеру початкової інформації. У провадженнях 

зазначеної категорії доцільно використовувати такі прийоми: 

– максимальну деталізацію показань допитуваного; 

– пред’явлення в процесі допиту бухгалтерських, розрахункових, 

нормативних, правовстановлюючих та інших документів; 

– пред’явлення інших доказів, що зібрані в кримінальному 

провадженні; 
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– проведення серії повторних та одночасних допитів двох або більше 

осіб. 

Ознайомившись з обставинами кримінального провадження, 

опрацювавши наявні документи, що відображають важливу інформацію, 

слідчий визначає тактику допиту особи, що містить певні особливості. 

Готуючись до проведення допиту підозрюваного, слідчий повинен 

окреслити такі елементи: предмет допиту; докази та матеріали, які можуть 

бути використані для його викриття; послідовність проведення допитів за 

наявності декількох підозрюваних осіб. 

Допит підозрюваного спрямовується на фіксацію пояснень 

службової особи або особи, якій було ввірене чи у віданні якої перебувало 

майно з приводу кожного факту вчинення злочину, а також про всі 

обставини з посиланнями на документи й інші джерела доказів. Необхідно 

перевірити посилання підозрюваного на його неосвіченість, 

необережність, невідворотність шкідливих наслідків, неналежні, начебто з 

об’єктивних причин, умови зберігання матеріальних цінностей тощо.  

Вивчення матеріалів кримінальних проваджень дає змогу окреслити 

коло свідків щодо фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері будівництва. 

Специфічними категоріями свідків у цій категорії кримінальних 

проваджень зазвичай є: 

– особи, які проводили перевірки та виявили порушення, пов’язані з 

проведенням будівельних/ремонтних робіт (з’ясовують: порядок 

організації роботи в будівельній компанії; систему обліку та зберігання 

матеріальних цінностей, ведення бухгалтерського обліку; нормативне 

врегулювання окремих технологічних процесів; обставини конкретних 

правопорушень, причетність до їх учинення відповідальних осіб); 

– особи, які безпосередньо здійснювали роботи на будівельному 

об’єкті (працівники підрядних і субпідрядних організацій, робітники, водії, 

охоронці й інші категорії персоналу будівельних організацій), які обізнані 
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стосовно фактичного виконання вказаних у документації робіт, кількісних 

та якісних характеристик використаних будівельних матеріалів, способу 

проведення робіт; 

– особи, які складали звітні документи та безпосередньо керували 

будівельними роботами (наприклад, виконавці робіт, майстри дільниць, 

бригадири), у яких з’ясовують питання щодо організації будівельних робіт, 

обліку та списання окремих матеріалів, причини встановлених порушень; 

– працівники відділу кадрів будівельної організації з питань 

працевлаштування окремих категорій працівників, порядку оформлення та 

звільнення з роботи, відповідності кваліфікації працівників; 

– особи з числа працівників бухгалтерії та фінансових відділів 

будівельних організацій, на яких покладається здійснення внутрішнього 

контролю та звітності, облік зберігання будівельних матеріалів та 

обладнання, своєчасність проведення інвентаризацій, розрахунків з 

контрагентами тощо; 

– проектувальники об’єкта, особи, які здійснюють архітектурний 

нагляд за процесами будівництва, проводять експертизу проектно-

кошторисної документації, у яких з’ясовують питання щодо наявності 

відхилень від проекту, внесення змін до проектно-кошторисної 

документації за період будівництва, встановлення завищення обсягів або 

вартості виконаних робіт; 

– представники замовника, особи, які здійснюють технічний нагляд 

за будівництвом об’єкта, беруть участь у складанні документів про 

приймання виконаних робіт та їх оплату. 

Перед початком допиту свідка слід встановити характер його 

стосунків з підозрюваним. Крім того, слід ураховувати, що особа, яку 

викликали на допит як свідка, у подальшому може набути статусу 

підозрюваного. 

Специфічними питаннями, що підлягають з’ясуванню під час допиту 

свідків, найчастіше є порядок використання коштів і матеріальних активів, 
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цільовим призначенням яких є здійснення будівельних/ремонтних робіт; 

зміст нормативно-правових актів та інших документів, на підставі яких 

виділяли й розподіляли кошти та будівельні матеріали; зміст і результати 

проведених перевірок, документальних ревізій тощо. 

Викриття неправдивих показань під час допиту відбувається шляхом 

деталізації запитань, а також використання розбіжностей у показаннях. Під 

час постановки подібних запитань допитуваний може обмовитись, що 

свідчить про її обізнаність щодо певних обставин і фактів, пов’язаних з 

подією злочину.  

Безперечно, навести повний перелік і чітке формулювання питань, 

які можуть бути поставлені слідчим, неможливо, оскільки це залежить від 

підготовки слідчого, його досвіду, розслідування подібних злочинів, а 

також отриманої криміналістично значущої інформації. 

Практика розслідування кримінальних правопорушень зазначеної 

категорії показує, що доцільно не обмежувати допит постановкою 

запитань, а розпочати допит з вільної розповіді. Типовими помилками, які 

допускають слідчі під час проведення допиту, є: отримання поверхових 

показань; ігнорування або ж помилкове використання документів та інших 

доказів; проведення допиту «поверхово» у зв’язку з недостатньою 

підготовкою, нехтуванням можливостей спеціалістів; дублювання змісту 

допиту між різними категоріями допитуваних. 

На різних етапах розслідування доцільно здійснювати тимчасовий 

доступ до речей і документів, що вважається одним з найбільш ефективних 

засобів забезпечення збирання доказів. 

За наявності достатніх підстав слідчий, згідно зі ст. 234 КПК 

України, проводить обшук для відшукання та вилучення необхідних 

предметів і документів. Об’єктами обшуку в разі вчинення привласнення, 

розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем у сфері будівництва зазвичай є місця: вчинення дій щодо 

фальсифікації проектно-кошторисної документації (приміщення 
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організації-підрядника, організації-замовника будівельних робіт); прийому 

грошових коштів пайовиків та інших категорій клієнтів (окремо від офісу 

забудовника); проведення будівельно-монтажних і ремонтних робіт 

(будівельні майданчики, складські приміщення, об’єкти будівництва або 

ремонту).  

Як уже зазначалось, учинення привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері 

будівництва часто пов’язано з підробленням проектно-кошторисної та 

звітної документації, зокрема підписів і почерку посадових осіб. Тож у 

разі, якщо під час розслідування зазначених злочинів виникає питання 

ідентифікації виконавця рукопису або підпису, призначають почеркознавчу 

експертизу, що дає змогу з’ясувати такі питання: чи виконано рукописний 

текст у документі певною особою; чи виконано рукописні тексти в 

документі однією особою; чи виконано підпис від імені особи (прізвище, 

ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі тією 

особою, від імені якої він складений; чи виконано рукописний текст у 

документі навмисно зміненим почерком [325]. 

Потреба в проведенні технічної експертизи виникає під час 

дослідження різноманітних документів, зокрема в разі: встановлення факту 

виготовлення документа з використанням комп’ютерної техніки чи 

одержання копії за допомогою копіювально-розмножувальних пристроїв; 

вирішення діагностичних, а інколи й ідентифікаційних завдань за 

документами, виготовленими за допомогою цифрових, лазерних принтерів 

і копіювально-розмножувальної техніки; ідентифікації матричних 

принтерів за виготовленими за їх допомогою документами  

[168, с. 173–177]. 

Призначення технічної експертизи документа, виготовленого за 

допомогою комп’ютерної чи копіювально-розмножувальної техніки, дає 

змогу з’ясувати: спосіб виготовлення документа; вид і модель технічного 

засобу, за допомогою якого було виготовлено документ; факт 
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виготовлення кількох документів за допомогою одного й того самого 

конкретного технічного засобу. 

Так, наприклад, в одному з висновків експертного дослідження 

зазначено, що реквізити аркушів акта приймання виконаних робіт (типова 

форма КБ-2в), який слугував оригіналом для виготовлення копії, 

виготовляли за допомогою різних пристроїв і в різний час. Вирішити 

питання про виготовлення реквізитів аркушів документа в один чи різний 

час неможливо, оскільки наданий на дослідження документ є 

електрографічною копією, що могла бути виготовлена як одночасно, так і в 

різний час. Для вирішення питання про виготовлення реквізитів аркушів 

документа необхідно було представити оригінал. Також встановлено, що 

реквізити аркушів акта приймання виконаних робіт виконано на двох 

знакосинтезуючих пристроях або на одному такому пристрої, але в різний 

час (з використанням або різних картриджів, або одного картриджа з 

новим заповненням його тонером, або після зміни певних вузлів 

знакосинтезуючого пристрою) [54]. 

Під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері будівництва 

найважливішою є будівельно-технічна експертиза. Саме завдяки їй 

вдається встановити більшість обставин, що підлягають 

доказуванню [43, с. 161]. Крім того, у її межах або додатково можуть 

проводити й інші інженерно-технічні експертизи (залежно від обставин 

кримінального провадження та відомостей, які необхідно встановити під 

час досудового розслідування). 

Аналіз судової практики доводить, що будівельно-технічну 

експертизу найчастіше проводять з метою встановлення факту внесення 

завідомо неправдивих відомостей про нібито виконані роботи на вказану 

суму, які не були виконані в повному обсязі. У такому разі в межах 

експертизи здійснюють порівняння обсягів робіт, зазначених в акті 

приймання виконаних будівельних робіт, з фактичними обсягами робіт, 
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визначеними на підставі проведених під час дослідження вимірів, що 

відображається в додатковому висновку судової будівельно-технічної 

експертизи.  

Завдання будівельно-технічної експертизи, а також орієнтовний 

перелік вирішуваних нею питань визначені в п. 5 Інструкції про 

призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і 

Науково-методичних рекомендаціях з підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень, що затверджені наказом Міністерства 

юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 [325]. 

Основними завданнями будівельно-технічної експертизи під час 

розслідування фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем є визначення відповідності 

проектно-технічній та кошторисній документації, а також вимогам 

нормативно-правових актів у галузі будівництва: 

– виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого 

майна (будівель, споруд тощо); 

– окремих елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, 

виробів та матеріалів; 

– обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної 

первинної звітної документації з будівництва; 

– вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням, 

усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу 

тощо [323]. 

Орієнтовний перелік питань, які дає змогу з’ясувати будівельно-

технічна експертиза в межах кримінального провадження щодо 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем у сфері будівництва, такий:  

– чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація 

вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН); якщо не 

відповідає, то в чому полягає невідповідність; 
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– чи відповідають виконані будівельні роботи проектній 

документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; 

якщо не відповідають, то в чому полягає суперечність; 

– 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, стандартам, технічними умовам тощо); якщо не 

відповідають, то в чому полягають невідповідності; 

– який перелік та обсяги фактично виконаних будівельних робіт з 

будівництва (ремонту, реконструкції);  

– яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, 

реконструкції) об’єктів;  

– чи відповідає первинна 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; 

– який фактично виконаний на об’єкті вид будівництва (нове 

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) [323]. 

Зазначений перелік не є вичерпним, оскільки під час проведення 

судової будівельно-технічної експертизи можуть бути вирішені й інші 

питання. 

Комп’ютерно-технічну експертизу призначають у разі виявлення 

документів в електронній формі, які зберігаються на «машинних» носіях. 

Таке дослідження має важливе значення в доказуванні обставин учинення 

злочинів у сфері будівництва. Адже нерідко особи, які їх учинили, до 

початку кримінального провадження встигають знищити або приховати 

документи на паперових носіях, водночас копії цих документів 

залишаються в пам’яті комп’ютера, на флеш-накопичувачах, дисках тощо.  
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Експертизи машинних носіїв інформації залежно від завдань, що 

вирішуються, поділяються на два різновиди:  

1) технічна експертиза комп’ютерів, їхніх вузлів і пристроїв 

(установлення призначення і характеристик комп’ютерної техніки, їх 

технічного стану, можливостей використання для досягнення певної мети);  

2) експертиза даних і програмного забезпечення (виявлення 

інформації, що міститься на комп’ютерних носіях, та визначення її 

цільового призначення; відновлення видаленої інформації; розшифрування 

закодованих файлів; установлення характеру змін, внесених у програми, 

тощо) [344, с. 73]. 

У межах кримінального провадження може також призначатись 

економічна експертиза та її різновиди (бухгалтерська, фінансово-

економічна, інженерно-економічна), яка дає змогу перевірити 

обґрунтованість висновків документальної перевірки, правильність 

ведення бухгалтерського обліку в будівельній організації, встановити 

конкретну суму завданої шкоди, з’ясувати обставини, що сприяли 

вчиненню розкрадання, тощо. 

Непроцесуальна форма використання спеціальних економічних 

(бухгалтерських) знань у діяльності правоохоронних органів передбачена 

окремими законами й підзаконними нормативно-правовими актами та 

полягає у використанні методів документального і фактичного контролю 

за фінансово-господарською діяльністю підприємств та організацій для 

виявлення економічних злочинів, а також отриманні консультативної 

допомоги під час досудового розслідування. Методи документального 

(ревізія, перевірка) і фактичного (інвентаризація, контрольні обміри 

виконаних робіт тощо) контролю можуть використовуватися 

правоохоронними органами як окремо, так і в комплексі [132]. 

Водночас ревізія не є процесуальною дією. Непроцесуальний 

характер діяльності ревізора не забезпечує об’єктивність, повноту і якість 

ревізії, її матеріали набувають значення доказів лише після їх перевірки 
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процесуальними засобами, зокрема шляхом призначення судово-

економічної експертизи. Статусу процесуальної фігури ревізор набуває 

тоді, коли він у кримінальному провадженні є свідком і може повідомити 

про факти, які стали йому відомі в результаті виконання своєї службової 

ревізійної діяльності [132]. 

Проведення судово-економічної експертизи визнають необхідним, 

якщо: висновки документальної ревізії суперечать матеріалам 

кримінального провадження та для усунення цих суперечностей 

вимагається висновок експерта-економіста; є обґрунтоване клопотання 

підозрюваного про проведення експертизи; ревізор (аудитор) не прийняв 

надані підозрюваними особами документи (наприклад, акти на списання 

будівельних матеріалів) через їх неналежне оформлення, несвоєчасне 

надання; ревізор (аудитор) не застосував усі методи дослідження, які 

вимагаються; необхідність призначення експертизи зумовлена висновками 

експерта-будівельника [300, с. 62]. 

Фахівець-економіст, що бере участь у слідчих (розшукових) діях, 

може надати допомогу слідчому в таких формах:  

1) консультування слідчого щодо загальних питань ведення 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності;  

2) надання пояснень з приводу обставин, що з’ясовуються під час 

слідчої (розшукової) дії, якщо такі обставини стосуються сфери його 

спеціальних бухгалтерських знань; 

3) надання слідчому технічної допомоги, пов’язаної з виявленням, 

закріпленням і вилученням документів. Для того, щоб допомога 

спеціаліста-економіста була ефективною, йому слід довести, для участі в 

яких слідчих (розшукових) діях його запросили, у чому полягає його роль.  

Результативність судово-економічної експертизи значною мірою 

залежить від її підготовки, у якій можуть бути виділені кілька складових: 

вибір часу призначення експертизи; підготовка матеріалів для проведення 

експертизи; винесення постанови про призначення експертизи. Під час 
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оцінки висновку експерта слідчому необхідно ґрунтуватися на таких 

вимогах:  

1) у висновку експерта-економіста встановлені ним факти мають 

бути викладені об’єктивно на основі його спеціальних знань (експерт 

не має права виходити за межі своєї компетенції та вирішувати, наприклад, 

правові питання);  

2) висновок експерта-економіста має бути безпосередньо пов’язаний 

з іншими джерелами доказів у матеріалах кримінального провадження 

(у висновку враховують усі наявні в кримінальному провадженні джерела 

доказів, які стосуються предмета експертного дослідження) [132]. 

Після проведення зазначених процесуальних дій здійснюють аналіз 

та оцінку одержаних відомостей з метою коригування плану розслідування 

з урахуванням зібраних даних. Оцінка матеріалів кримінального 

провадження передбачає з’ясування того, чи вирішені задачі 

розслідування; чи зібрані в поновному обсязі докази, що підтверджують 

винуватість підозрюваного; наскільки ефективними є застосовані прийоми, 

методи й засоби розслідування. 

 

 

 

3.3.2. Методика розслідування шахрайств, пов’язаних 

із залученням коштів громадян на будівництво житла 

 

Розвиток ринку житла є важливим чинником забезпечення 

соціальних потреб населення. Водночас недостатній рівень правової 

освіченості громадян – учасників цивільного обігу житла, а також висока 

ринкова вартість об’єктів нерухомості створюють підґрунтя для вчинення 

різноманітних зловживань, зумовлюють підвищену увагу злочинців до 

житла саме як до об’єкта права власності [317]. Упродовж 2007–2016 рр. 

кількість зареєстрованих шахрайств у сфері обігу житла збільшилася 
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майже втричі. Кожне третє шахрайство вчинене в особливо великих 

розмірах. Відповідно, зріс показник матеріальної шкоди, заподіяної як 

державним, так й іншим формам власності [181]. 

Житловий сектор є безпомилковим індикатором успішності 

державної політики, причому навіть більш наочним, ніж інші галузі 

економіки й об’єкти соціальної сфери. Сьогодні в Україні дедалі 

популярнішим стає інститут спільного інвестування. Його активно 

використовують у будівництві житла, оскільки спільне інвестування дає 

змогу не тільки успішно фінансувати зведення об’єкта, а й поєднувати 

фінансування будівництва відразу декількох об’єктів, здійснювати 

податкове планування та ефективне управління фінансовими потоками. 

Збільшення попиту інституту спільного інвестування в будівництво житла 

зробило його привабливішим і для шахраїв, які вбачають у цьому 

можливість наживи. Зростання кількісних показників шахрайств, 

пов’язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла, змушує 

мобілізувати сили для розслідування кримінальних правопорушень цього 

виду, встановлення винуватих і притягнення їх до відповідальності. 

Результати аналізу слідчої та судової практики засвідчують, що 

перспективи розслідування цього виду шахрайств значною мірою залежать 

від рівня підготовленості слідчого до кваліфікованого збирання доказів, 

зокрема від уміння аналізувати інформацію як доказового, так і 

орієнтуючого характеру [282, с. 143–148]. З огляду на це, правильна 

організація досудового розслідування, орієнтування слідчого в способах 

учинення злочину та висунення можливих версій відповідно до слідчої 

ситуації мають першочергове значення. 

Вивчення правозастосовної практики та вироків щодо вчинення 

шахрайства, пов’язаного із залученням коштів громадян на будівництво 

житла, вказує на те, що способи вчинення злочинів щороку 

вдосконалюються. Усі вияви шахрайства як злочину проти власності 

кваліфікують за ст. 190 КК України. Предметом цього злочину є чуже 
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майно та право на майно. Способами вчинення шахрайства є обман і 

зловживання довірою. Причому безпосередня участь потерпілого в 

передачі майна (майнових прав) і добровільність таких його дій є 

обов’язковими ознаками. Об’єктивна сторона шахрайства полягає в 

розкраданні коштів довірителів або набутті права на новостворене майно 

(наприклад, квартиру або інші приміщення: гаражний бокс, машино-місце 

в об’єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим 

майном) шляхом: 

– обману (навмисного повідомлення завідомо неправдивої 

інформації з метою одержання матеріальної або іншої особистої вигоди), 

який може виражатись як в активних діях (інсценування будівництва), так і 

бездіяльності (приховування інформації, що має істотне значення для 

укладання договору);  

– зловживання довірою (використання з корисливою метою, 

усупереч майновим інтересам потерпілого, довірливого ставлення 

останнього до злочинця, яке здебільшого поєднується з обманом); 

– заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою – отримання матеріальної вигоди за рахунок власника або 

законного володільця майна шляхом обману або зловживання довірою за 

відсутності ознак шахрайства (нецільове використання коштів інвесторів 

усупереч укладеній угоді, унаслідок чого потерпіла сторона, будучи 

позбавленою можливості використовувати кошти та майно у власних 

інтересах, зазнає майнової шкоди у формі упущеної вигоди, 

неправомірного неповернення чи несвоєчасного повернення коштів, що 

позбавляє власника можливості використовувати їх на власний розсуд та 

отримати певний дохід; ухилення від сплати обов’язкових платежів, 

унаслідок чого держава не отримує належних надходжень; отримання 

майна чи коштів з використанням при цьому пільг, на які винувата особа 

не мала права (наприклад, для будівництва житла зі знижкою, що 

передбачена для окремих категорій громадян) [342]. 
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Для розроблення методики розслідування шахрайства у сфері 

будівництва мають значення: спосіб учинення злочину; типова слідова 

картина; типові слідчі ситуації; обстановка вчинення злочину; об’єкт 

посягання; особа злочинця; особа потерпілого; типові сліди злочину.  

Шахрайства, пов’язані із залученням коштів інвесторів на 

будівництво житла, є досить поширеним видом злочину. Причому від 

способу вчинення злочину залежить стратегія і тактика проведення слідчих 

(розшукових) дій. У криміналістичній літературі описано низку способів 

учинення шахрайств, пов’язаних із залученням коштів громадян на 

будівництво [310]. Розглянемо найбільш поширені з них.  

Як уже зазначалось, шахрайство, пов’язане із залученням коштів 

інвесторів на будівництво житла, може бути вчинено двома способами: 

шляхом обману та зловживання довірою [439]. Одержання майна чи 

грошових коштів з умовою виконання зобов’язання здійснити будівництво 

вважають шахрайством у разі, якщо винуватий ще в момент заволодіння 

цим майном мав на меті його привласнити, не виконуючи взяті на себе 

зобов’язання. Тому досить часто з метою приховування злочину та 

уникнення відповідальності злочинці створюють враження дійсності 

наміру щодо будівництва, розгортають першочергові дії, що зовні 

нагадують зведення новобудов (огороджують будівельний майданчик, 

риють котлован тощо). 

О. Л. Мусієнко виокремлює вчинення шахрайства у сфері 

будівництва шляхом залучення коштів громадян з обов’язком інвестування 

будівництва житла та виконання своїх зобов’язань. Після закінчення 

будівництва потерпілому має бути надано квартиру, передбачену умовами 

укладеного договору. Проте після закінченням терміну дії договору фірми 

свої зобов’язання не виконують, припиняють діяльність і не повертають 

кошти [283, с. 74]. Такий спосіб учинення злочину нині є актуальним.  

Водночас І. М. Попова, досліджуючи шахрайства цієї категорії, 

пропонує три класифікаційні групи способів їх учинення:  
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1) шахрайство, пов’язане із залученням коштів довірителів 

(інвесторів), без наміру виконувати взяті зобов’язання щодо будівництва 

житла;  

2) заволодіння коштами інвесторів шляхом службових зловживань з 

боку представників компаній-управителів коштів і забудовників;  

3) заволодіння коштами інвесторів або заподіяння їм майнової шкоди 

під час виконання взятих зобов’язань щодо будівництва житла на етапі 

завершення будівництва та його здачі в експлуатацію [317]. 

У свою чергу, Н. О. Опанасенко вважає, що типовими способами 

шахрайства у сфері житлового будівництва є сукупність дій членів 

організованої злочинної групи, спрямованих на заволодіння коштами 

довірителів шляхом: 

1) укладання фіктивного договору купівлі-продажу земельної 

ділянки під будівництво або оформлення фіктивних документів про відвід 

земельної ділянки для будівництва;  

2) укладання попереднього договору між фірмою-забудовником і 

довірителями про купівлю-продаж квартири в будинку, що будується, який 

не дає право на житло після завершення житлового будівництва; 

3) обману та зловживання довірою під час укладання фіктивного 

договору про пайову участь довірителів у будівництві;  

4) умисного зволікання ведення будівельних робіт та умисного 

порушення терміну введення житлового будинку в 

експлуатацію [299, с. 84–88]. 

У своїй монографії В. В. Чернєй акцентує на створенні фінансових 

пірамід із залученням коштів у сферу будівництва як на основному способі 

вчинення злочину цієї категорії [424, с. 24]. Є. В. Бєлов виокремлює 

загальну схему шахрайства на ринку будівництва житла, яка охоплює: 

створення організації, уявно зайнятої в галузі будівництва; пошук 

інвесторів (вкладників) та отримання від них інвестицій (вкладів); 

переведення грошових коштів на «окремий» рахунок у банку або 
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переведення в готівку наявних на рахунку коштів; припинення (не 

доведення до кінця) будівельних робіт; припинення існування фірми – 

«зникнення» будівельного підрядника для інвесторів 

(вкладників) [25, с. 21]. 

Розглядаючи найбільш поширені схеми фінансового шахрайства в 

будівельній галузі, Г. М. Чернишов виокремлює: 

1. Механізм фінансової піраміди, коли компанії-забудовники 

починають продаж об’єктів нерухомості (квартир, офісів тощо) ще на 

нульовому етапі будівництва. Нерідко кошти інвесторів залучають на 

проекти з неоформленою проектно-кошторисною та дозвільною 

документацією. Після цього імітується початок робіт та/або затягується 

будівництво. Непоодинокими є випадки, коли злочинці демонстрували 

будівельні майданчики та об’єкти інших будівельних організацій, щоб не 

викликати сумніву у своїх діях з боку потенційних чи реальних інвесторів. 

Або, отримуючи гроші від громадян-пайовиків, компанії купують нові 

майданчики для забудови та паралельно з цим продають ще неіснуюче 

житло. Причому одне й те саме житло може продаватися декільком 

особам. Зрештою така компанія або «зникає», або визнається 

неплатоспроможною, тобто банкрутом (саме за подібною схемою діяла 

відома компанія «Еліта-центр»). 

2. Через укладання попередніх договорів. Ця схема є більш 

прихованою. Вона є можливою через прогалини в законодавстві та 

передбачає такий алгоритм дій: компанії-забудовники підписують з 

інвесторами не основний договір, а попередній. За цим договором сторони 

зобов’язуються укласти в майбутньому угоду з передачі майна (основний 

договір) на умовах, передбачених попереднім договором. За попереднім 

договором пайовики виплачують будівельникам як завдаток деяку суму, 

яка згодом повинна бути зарахована в основному договорі. За попереднім 

договором право власності на квартиру переходить до пайовика лише 



251 

після укладення основного договору. Тому інвестор ризикує залишитися 

без квартири. 

3. Шахрайські дії забудовника із залученням третьої сторони: 

співінвестора, генерального підрядника, ріелторської фірми. Такі дії 

призводять до багаторазового продажу квартир. 

4. Залучення інвестора-забудовника як співінвестора та генерального 

підрядника іншої компанії. Як оплату за виконання робіт співінвестор 

отримує квартири в збудованому будинку. Він виконує передбачені 

договором генерального підряду роботи й одночасно здійснює продаж 

своєї частки квартир. Через деякий час інвестор-забудовник розриває 

договір зі співінвестором і заново продає вже продані квартири. 

5. Розкрадання грошових коштів шляхом підписання фіктивних угод, 

створення фіктивних фірм. Такі фірми підписують угоди з компанією-

забудовником з метою отримання останньою кредитів у банках, виділення 

бюджетних коштів, залучення коштів приватних інвесторів тощо. 

Унаслідок цього забудовник отримує гроші на проведення фіктивних 

операцій [426]. 

У загальному плані всі незаконні дії у сфері обігу житла, що 

належать до шахрайства, залежать від етапів цього обігу, а саме: 

1) будівництво житла – дії шахраїв спрямовані на розкрадання 

коштів довірителів (інвесторів), що передаються злочинцям для 

будівництва нового житла; 

2) придбання громадянами права користування новим житлом, що 

перебуває в державній (комунальній) власності, – надається завідомо 

неправдива інформація органам державної влади для неправомірного або 

безпідставного одержання права користування житловим приміщенням 

шляхом підроблення документів та змови з представниками відповідних 

державних органів, які зловживають своїм статусом;  

3) приватизація та реєстрація переходу права власності на житло – 

відбувається набуття у власність квартир з державного житлового фонду 
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особами, які не мають не це права, шляхом порушення приватизаційних 

процедур;  

4) учинення з житлом різних цивільно-правових угод (купівлі-

продажу, обміну, дарування, спадкування, оренди тощо шляхом 

порушення передбаченої законом процедури укладання угод, їх 

нотаріального завірення та державної реєстрації).  

Аналіз правозастосовної практики дає можливість виділити декілька 

способів учинення злочинів цієї класифікаційної групи.  

1. Створення уявлення законності купівлі-продажу нерухомого 

майна, яке не може бути відчужене. Наприклад, К. визнано винуватим у 

вчиненні шахрайства, пов’язаного із залученням коштів громадян на 

будівництво житла, яке полягало в тому, що підозрюваний отримав іпотеку 

для проведення реконструкції жилого будинку, а після її проведення ввів в 

оману покупців та відчужив квартири, на які було накладено обтяження 

щодо відчуження. Такі дії підозрюваного спричинили збитки особам, які 

придбали їх [71].  

2. Введення потерпілого в оману щодо отримання заробітку від 

фінансування будівництва об’єкта нерухомості, не маючи наміру 

виконувати зобов’язання. Наприклад, Д. визнано винуватим у вчиненні 

шахрайства у сфері будівництва, яке полягало у створенні в потерпілого 

впевненості щодо дійсності пропозиції участі в тендері на проведення 

будівництва і про вигідність співпраці з обвинуваченим та отриманні 

грошових коштів на участь у тендері. Однак після отримання грошових 

коштів Д. не брав участі в тендері, не розпочав будівництва, щодо якого 

проводився тендер, уникав зустрічей з потерпілим, не повернув отримані 

кошти потерпілому, а заволодів ними та використав на власні потреби, чим 

завдав потерпілому шкоди [67]. 

3. Використання підроблених документів та створення уявлення про 

наявність пільг, які дають змогу отримати житло або кошти на будівництво 

(придбання) нерухомості. Наприклад, С. з корисливих мотивів шляхом 
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обману, поєднаного з використанням підробленого документа, заволодів 

бюджетними коштами державної підтримки на будівництво (придбання) 

помешкання за програмою «Доступне житло», яку реалізовувало Львівське 

регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи 

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» у 

значних розмірах на суму 162,2 тис. грн [55]. 

4. Учинення злочину шляхом використання для будівництва коштів 

особи та створення умов для набуття іншою особою права власності. 

Наприклад, особу визнано винуватою за вчинення шахрайських дій, які 

полягали в укладенні договору з потерпілим про будівництво торговельно-

офісного приміщення. Після отримання грошових коштів і завершення 

будівництва підозрюваний звернувся до суду зі штучно створеними 

позовними вимогами, метою яких було отримання оригіналів 

правовстановлюючих документів на торговельно-офісний центр та 

визнання єдиним власником торговельно-офісного центру іншої особи. 

Унаслідок таких дій потерпілому завдано матеріальної шкоди в особливо 

великих розмірах [51]. 

5. Учинення злочину шляхом укладання агентського договору, 

предметом якого є будівництво житла за кордоном, без мети виконання 

зобов’язань. Наприклад, особу визнано винуватою за вчинення 

шахрайських дій, які полягали в пропозиції придбати земельну ділянку у 

Фінляндії з подальшим будівництвом будинку, з виплатою першого внеску 

та подальшою розстрочкою платежів за будівництво будинку. Потерпілий 

після укладання агентського договору передав грошові кошти 

підозрюваному. Останній, отримавши від потерпілого частинами грошові 

кошти, витратив їх на власний розсуд, спричинивши йому матеріальну 

шкоду в особливо великих розмірах [85]. 

Стосовно особи злочинця для цього виду злочинів характерним є те, 

що особи, які його вчиняють, належать до підприємців, є професіоналами 

високого або середнього рівня, зазвичай добре орієнтуються в 
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законодавстві – податковому, банківському, володіють знаннями з 

бухгалтерського обліку [2, с. 112–116]. Багато з них мають досвід роботи в 

державному секторі на посадах, пов’язаних із виконанням організаційно-

розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків  

[206, с. 140–144; 251]. Під час вивчення психологічного портрета 

професійного шахрая, зокрема у сфері фінансування будівництва житла, 

перед нами завжди постає непересічна особистість, що нерідко є по-своєму 

талановитою. Особистісними рисами шахраїв, які відрізняють їх від інших 

злочинців, є здатність легко знайомитися, вступати в психологічний 

контакт з оточуючими. Важливе значення в цьому контексті має вміння 

переконувати людей, ураховуючи їх психологічні особливості [317]. Ця 

здатність дає змогу легко маніпулювати потерпілим. 

Типовими рисами характеру шахраїв є хитрість, брехливість, 

динамічність поведінки залежно від ситуації та осіб, з якими вони 

спілкуються. За своєю зовнішністю – це зазвичай солідні люди, які вміють 

поводитись і володіють неабиякими знаннями в галузі психології [317]. 

Важливим аспектом підготовки до вчинення злочину є створення 

позитивного іміджу в потерпілих. Особам, які вчиняють цей вид злочину, 

притаманна здатність швидко пристосовуватися до нових умов життя, 

використовувати з корисною метою новації законодавства й економіки. 

Шахраї спроможні швидко розробляти нові, невідомі раніше, способи 

обману або вдосконалювати вже наявні [12, с. 93–99]. 

Дослідники В. В. Колесніков і С. В. Степашин виокремлюють такі 

особистісні риси шахрая-бізнесмена: гіпертрофована цільова життєва 

установка на збагачення і користування владою за будь-яку ціну; 

налаштованість на суттєвий ризик; завищені життєві (матеріальні) 

стандарти; схильність до гедонізму; високий рівень інтелекту, освіти й 

професійної підготовки; добра обізнаність щодо законодавства, а отже, 

здатність використовувати слабкі його сторони для незаконного 

збагачення; поєднання у своїй діяльності законних і незаконних шляхів 
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ведення господарства; наявність атрибутів зовнішньої респектабельності й 

добропорядності, демонстрування високого статусу тощо [203, с. 311–353]. 

За результатами вивчення матеріалів кримінальних проваджень 

встановлено, що шахрайства, пов’язані із залученням коштів громадян на 

будівництво житла, здебільшого вчиняють чоловіки (67,0 %). Однак у 

27,0 % жінки були співучасниками вчинення злочину, а 6,0 % злочинів 

учинено виключно жінками. Особа такого злочинця означена освіченістю 

та приналежністю до управлінської ланки. Так, злочини вказаної категорії 

здебільшого вчиняють керівники підприємств, установ, організацій 

(68,0 %). Однак відсоток осіб, які не мають постійного місця роботи, 

становить 32,0 %. Шахрайство, пов’язане із залученням коштів громадян 

на будівництво житла осіб, вчиняється одноособово в 56,0 % вивчених 

матеріалів кримінальних проваджень. У 44,0 % злочин вчинено групою 

осіб. Як правило в разі вчинення злочину групою осіб матеріальні збитки 

від такого виду злочинів суттєво перевищують матеріальну шкоду, завдану 

в разі вчинення злочину одноособово. Крім того, учинення декількох 

епізодів шахрайства, пов’язаного із залученням коштів громадян на 

будівництво житла, передбачає здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на підготовку до його вчинення. Такі підготовчі дії можуть 

полягати в підробленні документів, налагодженні довірливих відносин, 

реєстрації псевдобудівельних компаній. Здебільшого такі злочини 

вчиняють у містах (98,0 %). Така ситуація зумовлена тим, що в містах 

частіше здійснюється будівництво житлових комплексів, доріг тощо. 

Особа потерпілого є основним і чи не єдиним джерелом 

відображення ідеальних слідів злочину. Важливе значення для 

встановлення істини в справі мають властивості особи, поведінка 

потерпілого, його соціальні зв’язки [31, с. 17–19]. 

Унаслідок криміналістичного дослідження в особи жертви злочину 

(потерпілого) з’ясовують: дані, що характеризують таку особу як 

особистість; інформацію про спосіб життя, зв’язки та стосунки з 
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оточуючими; дані про взаємини зі злочинцем; особливості поведінки до й 

під час учинення злочину; характер шкоди, наслідки злочину; позицію 

потерпілого в кримінальному провадженні. Характеризуючи особу 

потерпілого від злочинів у сфері будівництва, слід зазначити, що коло 

потерпілих різниться за віком, статевою належністю, соціальними 

зв’язками та матеріальним становищем.  

Слідова картина злочину. Головним джерелом матеріальних слідів 

злочину під час учинення шахрайств, пов’язаних із залученням коштів 

громадян на будівництво житла, є документи: договори; акти виконаних 

робіт; тендерна документація; розписки про отримання грошових коштів 

тощо. Особливістю механізму злочину є те, що дії злочинців 

відображаються в різних видах документів, що виготовляються за 

допомогою комп’ютерної техніки із сучасними версіями програмного 

забезпечення, сканерів, струменевих і лазерних принтерів (зокрема 

кольорових). Крім того, під час учинення шахрайства у сфері будівництва 

в документи різними способами, у тому числі з використанням сучасних 

технічних засобів, вносять певні зміни, які також є слідами злочинної 

діяльності [192, с. 213–217].  

Об’єкти будівництва, які забудовник вже вірогідно не добудує та які 

використовуються з метою вчинення шахрайських дій, можна 

ідентифікувати за такими ознаками: 

1) будівельні роботи на об’єкті не проводять вже понад рік; 

будівельну техніку та всі (або значну кількість) будівельні матеріали 

вивезено з будівельного майданчика; на будівельному майданчику можуть 

залишатися лише баштові крани, проте це жодним чином не свідчить про 

наміри будівельників повернутися, адже їх демонтаж потребує значних 

витрат, а коштів у забудовника в таких ситуаціях немає навіть на це; 

2) будівельний майданчик не охороняється; 

3) щодо керівників забудовника (компанії, що має права на забудову 

земельної ділянки) або генерального інвестора (компанії, що здійснювала 
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залучення коштів) винесено обвинувальний вирок у кримінальному 

провадженні, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 

вони знаходяться в розшуку або просто переховуються; 

4) з’являються «нові директори» забудовників і пов’язаних з ним 

компаній, яких або ніхто ніколи не бачив та не побачить, або які не можуть 

дати відповіді на більшість поставлених їм запитань і надати більшість 

документів через їх відсутність у них; 

5) реальне керівництво забудовника або генерального інвестора 

відмовляється спілкуватися, або постійно ухиляється від відповідей на 

прямі запитання; 

6) компанія-забудовник чи генеральний інвестор має грошові 

зобов’язання перед банками або іншими крупними кредиторами та не 

виконує їх належним чином більш як рік; 

7) рахунки забудовника чи генерального інвестора арештовані 

численними кредиторами; їх розмір відповідає бюджету проекту або щодо 

них порушено справу про банкрутство; 

8) наявна інформація про права двох або більше осіб на один і той 

самий об’єкт інвестування (подвійний продаж приміщень об’єкта); 

9) на вимогу повернути кошти керівництво забудовника або 

генерального інвестора порівняно легко погоджується розірвати договір, 

проте коштів не повертає; 

10) компанія-забудовник прямо або опосередковано реалізовує права 

на об’єкти інвестування за цінами значно нижчими, ніж ринкові; реалізація 

прав на приміщення здійснюється без дозвільної документації на об’єкт 

нерухомості; 

11) місцева влада або намагається дистанціюватися від проблемного 

об’єкта, або відкрито заявляє про те, що забудовник і генеральний інвестор 

– шахраї [195]. 

Складність розслідування цього виду злочинів полягає в тому, що в 

разі його вчинення місця події може не бути як такого [38]. Потерпілий 
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зазвичай передає особі злочинця грошові кошти під розписку або на 

підставі договору, укладеного щодо будівництва житла. На зазначених 

документах можуть міститись запахові та біологічні сліди особи злочинця, 

що варто враховувати під час планування доказування в кримінальному 

провадженні.  

Результати вивчення матеріалів кримінальних проваджень доводять, 

що розслідуванню шахрайств, пов’язаних із залученням коштів громадян 

на будівництво житла, притаманні такі слідчі ситуації: 

1. Особу злочинця встановлено, є свідки вчинення злочину, 

матеріальні сліди у вигляді договору купівлі-продажу нерухомого майна, а 

також документи, які свідчать про неможливість його відчуження. Об’єкт 

нерухомості, на будівництво якого виділяли грошові кошти, добудовано. 

Така ситуація наявна тоді, коли особу злочинця не затримано, однак 

під час оформлення права власності на майно (житлове приміщення) у 

потерпілого виникли проблеми щодо реєстрації у зв’язку з існуванням 

обтяження на цей об’єкт, який унеможливлює зміну власника майна.  

Для вирішення цієї слідчої ситуації необхідно встановити особу 

злочинця, долучити до матеріалів кримінального провадження договір про 

передачу грошових коштів шахраєві, визначити коло осіб, які володіють 

інформацією про злочин, і допитати їх, призначити почеркознавчу 

експертизу. 

2. Особа злочинця відома, але її місцезнаходження не встановлено. У 

матеріалах кримінального провадження наявні відомості про її можливе 

місцеперебування. 

Для встановлення особи, яка переховується, дії працівників 

правоохоронних органів мають бути спрямовані на максимальне збирання 

інформації про підозрюваного. На основі зібраної інформації висувають 

версії щодо місць можливого перебування та переховування фігурантів. З 

цією метою слід допитати свідків-очевидців та інших обізнаних осіб, у 

тому числі родичів, знайомих, друзів, які володіють інформацією про 
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ознаки зовнішності, звички й інші важливі обставини, що можуть бути 

використані для встановлення розшукуваного. 

3. Особу злочинця встановлено. З метою перевірки інформації про 

ймовірний виїзд фігуранта за кордон необхідно вжити заходів щодо 

встановлення місця переховування шахраїв в Україні, провести обшуки за 

всіма відомими адресами перебування злочинців, встановити в Державній 

міграційній службі відомості про можливу зміну прізвища, в 

установленому порядку встановити обмеження на перетин державного 

кордону. 

На початковому етапі розслідування слідчий повинен здійснити 

аналіз наявної інформації, вивчити заяву про вчинення злочину, детально 

допитати потерпілих, які найбільш повно володіють інформацією щодо 

вчиненого злочину. За наявності місця вчинення злочину здійснюють 

першочергові слідчі (розшукові) дії. Слідчий має визначити спосіб 

учинення злочину, здійснити аналіз поведінки потерпілого в момент 

учинення злочину, проаналізувати слідову картину та визначити коло осіб, 

які володіють інформацією про злочин. На підставі аналізу слідчий 

повинен висунути типові слідчі версії та скласти план розслідування.  

На наступному етапі слідчий проводить комплекс слідчих 

(розшукових) дій і заходів забезпечення кримінального провадження з 

метою перевірки висунутих версій, збирання доказів винуватості особи та 

встановлення її місцезнаходження.  

Згідно з результатами вивчення кримінальних проваджень, під час 

розслідування шахрайств, пов’язаних із залученням коштів громадян на 

будівництво житла, найчастіше застосовували тимчасовий доступ до речей 

і документів (23,0 %), тимчасове вилучення (19,0 %) та арешт (21,0 %) 

майна. Також у 37,0 % кримінальних проваджень здійснювали обшук. 

Невідкладною слідчою (розшуковою) дією є допит потерпілих і 

свідків. У разі допиту потерпілих фізичних осіб – інвесторів найчастіше 

з’ясовують: 
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– якою була мета придбання житла, чому житло купували саме в 

споруджуваному будинку;  

– яким чином обирали забудовника: через засоби масової інформації, 

агентство нерухомості, спільних знайомих, за особистим знайомством з 

представниками фірми-забудовника;  

– чи оформляли цивільно-правовий договір, яке його найменування; 

– якщо оформляли не договір участі в пайовому будівництві, а інший 

договір (договір позики, договір передачі особистих заощаджень тощо), то 

з якої причини;  

– коли, де і за яких обставин, у якій формі було укладено цивільно-

правову угоду між представником забудовника та потерпілим; хто в 

договорі діє від особи представника забудовника; 

– якщо оформляли договір участі в пайовому будівництві, то чи 

роз’яснював представник забудовника необхідність державної реєстрації 

цього договору в установах юстиції; 

– чи з’ясовував потерпілий у представника забудовника інформацію 

про наявність дозволу на будівництво, а також інших документів, що 

надають забудовникові право проводити будівельні роботи; 

– чи знав допитуваний про відсутність у забудовника дозволу на 

будівництво вказаного об’єкта; 

– чи демонстрував представник забудовника під час укладання 

договору документацію, що свідчить про дозвіл на будівництво, а також 

проектно-кошторисну документацію; у якому вигляді цю документацію 

було представлено; 

– яким був предмет договору; чи була це конкретна квартира в 

споруджуваному будинку; яка її площа та вартість; чи надавали 

потерпілому проект придбаної ним квартири; яким був термін завершення 

будівництва згідно з договором. 

Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування 

проводять також у судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України. Під 
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час розслідування цього виду злочину потерпілий безпосередньо контактує 

з особою злочинця, тому пред’явлення особи для впізнання є важливим 

засобом доказування. За результатами вивчення матеріалів кримінальних 

проваджень встановлено, що у 11 % ситуацій допит і впізнання 

відбувались у режимі відеоконференції в порядку ст. 232 КПК України.  

Під час розслідування шахрайств, пов’язаних із залученням коштів 

громадян на будівництво житла, зазвичай виникає потреба в 

криміналістичному дослідженні документів з ознаками підроблення. Тому 

основними видами експертиз у цій категорії проваджень є судово-

почеркознавча й технічна експертизи документів.  

Почеркознавчу експертизу проводять з метою ідентифікації 

виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів 

(буквених і цифрових) та підпису [30, с. 19–29; 356, с. 153–156]. Для 

здійснення почеркознавчих досліджень рукописних записів і підписів 

надають оригінали документів, вільні, умовно вільні та експериментальні 

зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає 

ідентифікації [325]. 

Головними завданнями технічної експертизи реквізитів документів 

є: установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, 

травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення 

їх первинного змісту; установлення типу й ідентифікація комп’ютерної і 

копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою 

матеріальними документами; установлення способу нанесення відтисків 

печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле 

тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, 

штампів даті виготовлення документа [185, с. 44]. Для проведення 

дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст 

документів надають оригінали документів [325]. Тобто в разі, якщо особа 

підробила документи для реалізації злочинного наміру, виникає 

необхідність встановлення способу підробки та виявлення первинного 
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змісту правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомості, щодо 

участі в тендері, отримання кредиту, іпотеки тощо. З цією метою, власне, й 

призначають технічну експертизу реквізитів документів. 

До її проведення залучають експерта, якому надають для 

дослідження розписку, договір чи інший документ, на підставі якого 

передано грошові кошти, щодо яких є підозра внесення до них змін.  

Призначаючи почеркознавчу й технічну експертизи, слідчий повинен 

надати вільні (за можливості) й експериментальні (обов’язково) зразки 

документів. Кожний вид зразків потрібно надавати не менш як у трьох 

примірниках. Порядок отримання зразків для експертизи регламентовано в 

КПК України (ст. 245), що передбачає їх надання на підставі постанови 

слідчого чи прокурора. У разі відмови надати зразки для дослідження 

особою, якій вони належать, слідчий, прокурор звертається з клопотанням 

про примусове їх відібрання. Можливе також негласне отримання зразків, 

необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснюють у порядку, 

передбаченому ст. 274 КПК України. 

 

 

 

3.3.3. Методика розслідування порушення правил охорони праці 

та безпеки під час будівництва 

 

Будівництво є об’єктом підвищеної небезпеки, оскільки роботи 

проводять на висоті, з використанням обладнання, яке становить загрозу 

для життя та здоров’я багатьох людей; у ровах і траншеях, що зумовлює 

необхідність неухильного дотримання посилених правил охорони праці та 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Через умисне 

порушення (недотримання) таких вимог на будівництві трапляються 

нещасні випадки, що спричиняють шкоду здоров’ю, загибель людей чи 

інші тяжкі наслідки. Згідно з повідомленням служби статистики 
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Держпраці, 2017 року зафіксовано 224 смертельні випадки на виробництві, 

з них 46 (20,5 %) – саме на будівництві [313]. Падіння предметів та обвал 

ґрунту є основними видами подій, що призвели до смертельного 

травмування [313]. Отже, досудове розслідування цієї категорії злочинів 

відіграє важливу роль у здійсненні правосуддя, зумовлює потребу в 

розробленні наукових рекомендацій та запровадженні їх у слідчу практику. 

Під час учинення злочинів у сфері будівництва, пов’язаних з 

порушенням вимог законодавчих норм та інших нормативно-правових 

актів про охорону праці, а також правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою, порушується гарантоване ст. 43 Конституції 

України право кожного громадянина на належні, безпечні та здорові умови 

праці, які б унеможливили заподіяння шкоди здоров’ю людини, 

мінімізували ризик виникнення нещасних випадків [296, с. 364–369]. 

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних  заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, 

здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності  

[289, с. 621]. Статтею 271 КК України охоплено порушення загальних 

правил охорони праці, тобто тих, які стосуються всіх галузей і видів 

виробництва, усіх працівників і забезпечують безпеку осіб, пов’язаних з 

виробництвом [289, с. 618]. Потерпілим під час учинення злочину, 

передбаченого ст. 271 КК України, можуть бути лише особи, які мають 

постійний чи тимчасовий зв’язок з певним підприємством, установою, 

організацією чи з виробничою діяльністю громадянина – суб’єкта 

підприємницької діяльності (які безпосередньо працюють, прибули у 

відрядження, на практику, стажування, або діяльність яких пов’язана з цим 

виробництвом) [289, с. 619].  
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Слід зауважити, що окремі будівельні роботи часто вважають 

роботами з підвищеною небезпекою, тому порушення правил безпеки на 

будівництві здебільшого кваліфікують за ст. 272, 275 КК України. 

Під час визначення того, чи було вчинено таке порушення, необхідно 

послуговуватися Переліком робіт з підвищеною небезпекою, 

затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 року 

№ 15, що складається із 137 пунктів. У ньому серед робіт з підвищеною 

небезпекою вказано, зокрема, такі види робіт: електрозварювальні, 

газополум’яні, наплавочні та паяльні роботи; контроль за зварювальними 

з’єднаннями; в охоронних зонах лінії електропередач, на кабельних лініях і 

діючих електроустановках. Крім того, у Переліку зазначено, що на його 

основі на підприємствах, з урахуванням специфіки виробництва, 

роботодавець розробляє та затверджує відповідний перелік робіт з 

підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне 

навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці. Отже, для 

визначення робіт з підвищеною небезпекою має значення не галузь 

виробництва, а безпосередньо характер цих робіт [289, с. 621]. 

Суб’єкт злочину є спеціальним, а саме – службова особа 

підприємства, установи та організації, яка на підставі наказу адміністрації, 

посадової інструкції чи відповідно до займаної посади має спеціальні 

обов’язки з охорони праці, або громадянин – фізична особа-

підприємець [289, с. 620]. 

Шкода здоров’ю потерпілого – це заподіяння особі середньої 

тяжкості або легких тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний 

розлад здоров’я або незначну втрату працездатності. Кваліфікуючими 

ознаками в обох статтях є загибель людей або інші тяжкі наслідки. 

Згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України від 

12 червня 2009 року, загибель людей – це випадки смерті однієї чи кількох 

осіб, інші тяжкі наслідки – випадки заподіяння тяжких тілесних 
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ушкоджень хоча б однієї людини, середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень – двом і більше особам, шкоди у великих розмірах 

підприємству, установі, організації або громадянам, а також тривалий 

простій підприємств, цехів чи їх виробничих одиниць [289, с. 620]. 

Для криміналістичної характеристики злочинів у сфері будівництва, 

пов’язаних з порушеннями вимог законодавчих норм та інших 

нормативно-правових актів про охорону праці, а також порушення правил 

безпеки, під час виконання робіт з підвищеною небезпекою мають 

значення: спосіб учинення злочину; слідчі ситуації; обстановка вчинення 

злочину; об’єкт посягання; особа злочинця; особа потерпілого; сліди 

злочину [160, с. 124–130]. 

Спосіб учинення злочину у сфері будівництва, що пов’язаний з 

порушенням вимог законодавчих норм та інших нормативно-правових 

актів про охорону праці, а також правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою, пов’язаний також з порушенням безпеки 

виробництва [179, с. 181–187]. Як зазначає Г. С. Крайник, способом 

учинення злочинів проти безпеки виробництва слід вважати дії або 

бездіяльність осіб, відповідальних за безпеку виробництва, які спричинили 

порушення вимог безпеки, що міститься в правилах безпеки праці й 

виробництва, та призвели до суспільно небезпечних наслідків [220]. 

І. В. Кубарев виокремлює такі типові способи вчинення злочинів, 

пов’язаних з порушеннями будівельних норм і правил будівництва: 

– ігнорування суб’єктом злочину підготовчого етапу, що передує 

виконанню тих чи інших робіт, чи неякісна до них підготовка; 

– вибір забороненого методу проведення робіт у конкретних 

технічних умовах місця й часу;  

– відсутність належного контролю за територією, на якій здійснюють 

роботи, а також відсутність контролю за використанням технічних засобів 

працівниками – виконавцями робіт [245, с. 304–307]. 
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Способи вчинення злочинів проти виробництва, у тому числі 

злочинів, пов’язаних з порушеннями будівельних норм і правил 

будівництва, різноманітні, оскільки на них суттєво впливають численні 

об’єктивні фактори, зокрема характер робіт, місце їх виконання, стан 

внутрішнього й зовнішнього контролю за дотриманням правил безпеки 

тощо.  

Зазначені способи часто залежать від якості організації робіт, які 

потребують дотримання норм і правил будівництва. Зовнішній контроль за 

дотриманням правил безпеки є способом виявлення порушень на 

будівництві [160, с. 124–130].  

Результати узагальнення матеріалів кримінальних проваджень дають 

змогу основні групи злочинних порушень законодавства про охорону 

праці та правил безпеки під час виконання будівельних робіт: 

1. Пов’язані з неналежним контролем за дотриманням правил 

безпеки в процесі виконання робіт з підвищеною небезпекою під час 

будівельних робіт (за обмеженням доступу до об’єктів з підвищеною 

небезпекою; використанням технічних засобів працівниками – 

виконавцями робіт на цих об’єктах; дотриманням особистої безпеки тощо). 

Наприклад, підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ст. 271 

КК України, виконроб будівельної організації, усвідомлюючи, що численні 

роботи, які виконуються на будівництві, характеризуються підвищеною 

небезпекою, створив умови щодо виникнення загрози загибелі людей та 

настання інших тяжких наслідків у виді загрози для здоров’я останніх, а 

саме: частково не забезпечив належне закриття технологічних отворів у 

перекриттях будівлі для запобігання доступу до них осіб, які працюють, 

суцільними настилами або огородженням уздовж периметра будівництва; 

не забезпечив на 14-му поверсі буднику робочі місця і проходи до них, 

розташовані на висоті понад 1,3 м і на відстані менш як 2 м від межі 

перепаду по висоті частково належним захисним огородженням [64]. 
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2. Допуск до виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою 

не підготовлених відповідним чином осіб, які не мають відповідної 

кваліфікації або досвіду. 

Наприклад, підозрюваний, виконуючи свої функціональні обов’язки, 

виявив злочинну недбалість, допустив до виконання будівельних робіт 

формувальника А., який не мав відповідної професії «стропальник», 

унаслідок чого А. почав виконувати стропильні роботи із завантаження 

формувальної суміші в бункер стержневої машини на будівництві об’єкта. 

Під час опускання крюк блочної підвіски крану зачепився за настил 

естакади та, враховуючи, що запобіжний замок крюка крана був відсутній, 

у порушення знімно-вантажозахватним пристосуванням була скинута з 

крюка крану і впала з висоти 4 м, унаслідок чого потерпілому завдано удар 

по голові. Роботи, що виконував формувальник машинної формовки цеху 

ПрАТ «В.» А., після завантаження формувальної суміші до бункера 

стержневої машини за допомогою мостового крану, згідно з п. 101 

Переліку робіт з підвищеною небезпекою, належать до робіт з підвищеною 

небезпекою [70]. 

3. Надання вказівок про виконання робіт з порушенням правил 

безпеки. Наприклад, ОСОБА_4 та потерпілий ОСОБА_2, які не пройшли 

спеціального навчання з охорони праці та не були забезпечені 

індивідуальними засобами захисту, за відсутності спеціальних знань і 

належного керівництва роботами розпочали ремонт покрівлі даху 

приміщення колишньої котельні. У процесі роботи внаслідок відсутності з 

боку бригадира будівельної бригади ОСОБА_1 належної координації та 

контролю за проведенням демонтажних робіт ОСОБА_2, підіймаючись 

металевою драбиною вгору, підковзнувся та потягнув її на себе, унаслідок 

чого верхнє кріплення драбини не витримало і вона похилилася донизу. 

Під час цього ОСОБА_2 не втримався та впав на землю, отримавши тілесні 

ушкодження у вигляді травми хребта й спинного мозку, компресійно-
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уламкового перелому тіла другого поперекового хребця, забою стиснення 

корінців спинного мозку, перелому остистих відростків поперекових 

хребців, закритої травми грудної клітки та забою грудної клітки. Згідно з 

висновком експерта, виробниче завдання, яке було поставлене ОСОБА_2 

відповідальним керівником робіт бригадиром будівельної бригади 

обвинуваченим ОСОБА_1 й оформлене у вигляді наряду-допуску, 

передбачає виконання технологічних операцій на крівлі будівлі та 

використання допоміжної дерев’яної драбини, належить до робіт з 

підвищеною небезпекою [87]. 

4. Відсутність належного контролю за територією, на якій 

здійснюються будівельні роботи, результатом якого є проникнення на 

територію будівництва сторонніх осіб. 

Наприклад, на територію будівельного майданчика прибули слюсарі 

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 разом з особами, які не мали належним чином 

оформлених трудових відносин з будівельною організацією, – ОСОБА_17 

та ОСОБА_18. За вказівкою керівництва вони виконували роботи з 

підвищеною небезпекою, де також перебував виконавець робіт ОСОБА_6, 

який бачив вказаних осіб, усвідомлював причину їх перебування на 

будівельному майданчику, а саме: намір виконувати роботи з підвищеною 

небезпекою з нарощування секції башти крана. Ігноруючи встановлені 

правила безпеки на виробництві та свої посадові обов’язки, не 

оформлюючи наряду-допуску, допустив сторонніх осіб до виконання робіт 

з підвищеною небезпекою. Унаслідок падіння баштового крана КБ-674-А 

було смертельно травмовано слюсарів ОСОБА_15 й ОСОБА_16 та 

залучених до виконання робіт з підвищеною небезпекою робітників 

ОСОБА_17 та ОСОБА_18, яких через злочинну недбалість допустив до 

виконання робіт ОСОБА_6 [76]. 

До інших способів учинення злочинів, пов’язаних з порушенням 

будівельних норм і правил будівництва, належать:  
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– незадовільна організація робіт і заходів щодо техніки безпеки під 

час будівництва;  

– робота без спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 

захисту (респіратори, захисні рукавиці тощо); 

– використання неперевіреного або несправного інструменту, 

експлуатація обладнання, яке не відповідає вимогам техніки безпеки; 

– зняття чи переведення робітника з однієї ділянки роботи на іншу 

без дотримання правил безпеки, технологічних чи проектних вимог на 

першій ділянці роботи; 

– початок або припинення виробничих робіт у сфері будівництва, що 

не відповідає правилам безпеки або незрозуміле щодо їх суті; 

– приведення в дію шляхом натискання, включення пускових 

кнопок, під час чого в небезпечній зоні дії яких перебувають люди; 

– зміна встановленого порядку проведення відповідної роботи 

(зменшення або збільшення часу тощо); 

– неправильне встановлення обладнання щодо інших механізмів, 

проїздів, проходів;  

– зняття захисних засобів з обладнання та робота на ньому без 

вказаних засобів. 

Злочин може бути виявлено в процесі планової перевірки або 

безпосередньо внаслідок заподіяння шкоди потерпілому. Залежно від 

об’єктів будівництва, на яких існує вірогідність учинення злочину, їх 

можна поділити на декілька категорій:  

– злочини, учинені на будівництві приміщень, будинків, споруд;  

– злочини, учинені на будівництві автошляхів, мостів, тунелів, 

транспортних розв’язок; 

– злочини, учинені на будівництві підпірних стінок, протилавинних 

та селезахисних споруд. 
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За типами будівництва, які є об’єктом злочину, їх можна поділити на 

злочини, учинені: на новому будівництві; під час проведення 

реконструкції; у процесі проведення реставрації; у межах проведення 

капітального ремонту; під час проведення технічного переоснащення 

об’єктів будівництва. 

Особою злочинця може бути керівник підприємства, установи, 

організації, бригадир, майстер, особа, яка пройшла спеціалізоване 

навчання та визначена відповідальною за забезпечення безпеки на 

будівництві, особа, яка зобов’язана виконувати вимоги нормативно-

правових актів з питань охорони праці, майстер виробничої ділянки, 

інженер, сторонні особи в разі, якщо до їхнього відома в установленому 

законом порядку доведено правила безпеки на відповідних об’єктах, та ін.  

Потерпілими від учинення зазначених злочинів у сфері будівництва 

можуть бути особи, які постійно або періодично перебувають на об’єкті 

будівництва, а також поза межами будівництва. Як зазначає Г. С. Крайник, 

наявність потерпілого та предмета злочину під час розслідування за 

порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою є факультативною ознакою, оскільки згідно з кримінальним 

законом правозастосування не в усіх випадках має їх встановлювати під 

час вирішення питання стосовно складу злочину [219, с. 35]. 

Однак у разі розслідування злочинів у сфері будівництва, пов’язаних 

з порушеннями вимог законодавчих норм та інших нормативно-правових 

актів про охорону праці, а також порушення правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою потерпілий є обов’язковою 

ознакою вчиненого злочину. Потерпілими від злочину здебільшого є 

чоловіки (88,6 %), що зумовлено специфікою будівельних робіт. Жінки 

зазвичай виконують адміністративні функції, не пов’язані з підвищеною 

небезпекою. 
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За результатами вивчення матеріалів кримінальних проваджень 

встановлено, що потерпілими від злочинів цієї категорії є здебільшого 

громадяни України (94,6 %); уродженці селища чи села (58,4 %), які 

перебувають у шлюбі (53 %). Більшість потерпілих працевлаштовані 

(51,0 %), мають професійно-технічний рівень освіти (48,9 %). За 

професійною ознакою потерпілі були: підмайстрами (14,1 %), слюсарями 

(9,4 %), стропальниками (8,7 %), формувальниками машинної формовки 

(10,7 %), газорізальниками (10,1 %), електромонтерами (8,7 %)  

[160, с. 124–130]. 

Розглянемо типи поведінки потерпілих. Так, М. С. Шалумова 

класифікує її з огляду на відповідність правилам, визначеним 

законодавством, на:  

– цілком правомірну, тобто ту, яка відповідає вимогам правил 

безпеки, коли отримання травми зумовлено лише діями (бездіяльністю) 

суб’єктів злочину і породженими ними технічними та (або) 

організаційними негараздами на виробництві; 

– протиправну, що полягає в порушенні потерпілим правил безпеки: 

самовільному розширенні ділянки робіт, виході за межі, встановлені 

нарядом-допуском, незастосуванні засобів індивідуального захисту 

тощо [437, c. 8].  

Інший дослідник за подібним критерієм розподіляє поведінку 

потерпілих на: 

– неправомірну, тобто таку, що може виявлятися як у порушенні 

правил безпеки (проведення ремонтних робіт з устаткуванням без його 

попереднього вимкнення з мережі) унаслідок недостатньої кваліфікації або 

у зв’язку з відсутністю відповідних знань, так і за наявності відповідних 

знань, але нехтуванні останніми (наприклад, у вигляді свідомого 

виконання робіт на висоті без відповідних засобів індивідуального захисту 

при фактичному розумінні необхідності їх застосування);  
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– правомірну, тобто таку, що відповідає вимогам як правил безпеки 

під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, так й інших 

нормативних актів [378, с. 306–313].  

Отже, у разі вчинення злочинів у сфері будівництва, пов’язаних з 

порушеннями вимог законодавчих норм та інших нормативно-правових 

актів про охорону праці, а також порушеннями правил безпеки, під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою потерпілі можуть самі 

порушити правила безпеки та сприяти вчиненню злочину [160, с. 124–130]. 

Слідова картина злочинів, пов’язаних з порушеннями будівельних 

норм і правил будівництва, означена наявністю ідеальних та матеріальних 

слідів злочину. Ідеальні сліди можуть містити зорову, слухову, дотикову 

інформацію. Джерелом ідеальних слідів є свідки, потерпілі, 

підозрювані [388, с. 152]. Для отримання цих слідів проводять допити, 

одночасні допити раніше вже допитаних осіб, повторні допити, слідчі 

експерименти, впізнання тощо. Матеріальні ж сліди здебільшого 

підлягають криміналістичним попереднім (доекспертним) та експертним 

дослідженням з метою отримання інформації про обставини злочину і 

злочинців. Ці дослідження здійснюють у лабораторних (зазвичай 

стаціонарних) умовах і провадять із застосуванням техніко-

криміналістичних засобів та методів, спеціально призначених для 

лабораторних досліджень, а також тих, що використовуються в процесі 

збирання доказів (частково) [140].  

Матеріальні сліди злочинів, пов’язаних з порушеннями вимог 

законодавчих норм та інших нормативно-правових актів про охорону 

праці, а також порушеннями правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою на будівництві умовно можна поділити на групи:  

– сліди, вилучені на об’єкті будівництва та на тілі жертви; 

– сліди, відображені в документах. 
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До першої групи матеріальних слідів належать: сліди на трупі;  ложе 

трупа; тілесні пошкодження на тілі жертви; сліди на ґрунті; сліди 

руйнування чи пошкодження приміщень; документи; запиленість, 

концентрація отруйних речовин; несправний стан механізмів і 

будівельного обладнання; несправність контрольних та сигнальних 

пристроїв; оплавлення дротів; відсутність засобів індивідуального захисту 

тощо. 

Матеріальні сліди будуть залежати від характеру виконуваних робіт, 

виду будівництва й заподіяної шкоди. З огляду на це, слідчий повинен 

визначити, які з них мають доказове значення. 

Другу групу матеріальних слідів становлять: відомості, відображені 

в документах, пов’язаних з організацією безпеки виробництва на певному 

підприємстві, ділянці, під час виконання певного виду робіт. Сліди 

злочинів містять такі документи:  

– накази про призначення на посаду, з питань охорони праці, 

забезпечення безпеки виробництва, призначення та переміщення 

працівників, покладання на посадовців обов’язків із забезпечення правил 

безпеки праці й виробництва; 

– журнали обліку інструктажів з техніки безпеки;  

– наряди-завдання на виконання робіт; графіки й акти 

профілактичних оглядів і ремонту обладнання;  

– відомості на видачу спецодягу та індивідуальних засобів захисту;  

– плани профілактичних перевірок і ремонту обладнання;  

– графіки проведення медичних обстежень працівників, протоколи їх 

переатестації, свідоцтва на право обслуговування машин і механізмів або 

виконання конкретних видів робіт;  

– проектно-кошторисна документація на об’єкти, що будуються;  

– положення та інструкції з техніки безпеки виробництва;  

– обліково-звітна документація щодо травматизму. 
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У таких документах може бути відображено також сліди 

приховування злочину, зокрема витирання, дописування, додруковування, 

виправлення та інші сліди підробки документів.  

Під час розслідування злочинів цієї категорії слід ураховувати те, що 

всі документи, які свідчать про вчинення злочину, причиново-наслідковий 

зв’язок між нещасним випадком і порушенням правил, зокрема вимог 

законодавчих норм та інших нормативно-правових актів про охорону 

праці, правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою 

на будівництві, знаходяться в потенційного підозрюваного, який може 

вживати заходів щодо приховування злочину й уникнення від 

відповідальності [160, c. 124–130]. 

Виявлення та аналіз таких слідів дає змогу встановити злочинний 

характер події, її причини й наслідки, наявність причинового зв’язку між 

ними, способи досягнення злочинної мети – конкретні порушення правил 

безпеки виробництва та конкретну особу потерпілого й злочинця, який є 

відповідальним за дотримання безпеки виробництва та виконання 

відповідних правил [220]. 

Досліджуючи обстановку вчинення порушень правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою, М. Я. Панчишин виокремлює 

важливі обставини місця та часу, більшість з яких має значення і для 

розслідування порушення правил безпеки під час будівництва. Так, до 

криміналістично значущих обставин, що характеризують місце та час 

учинення злочину і підлягають доказуванню, на думку дослідника, 

належать:  

1) галузь, профіль, вид, форма власності підприємства, юридична 

адреса, вид діяльності, фактична адреса, розташування виробництва, 

чисельність працівників, структура управління, підпорядкованість;  

2) дата призначення (набуття повноважень) особи (службова особа 

підприємства, технічні службовці, бригадири, працівники, які 
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безпосередньо виконують роботу), яка зобов’язана дотримуватися правил 

виконання робіт з підвищеною небезпекою; 

3) період, протягом якого особа обіймала відповідну посаду або 

виконувала роботи з підвищеною небезпекою; 

4) просторово-часові характеристики – до, у момент та після 

настання нещасного випадку: дата й час проходження інструктажу, 

одержання наряду-допуску, початку роботи, проміжок часу, який минув до 

настання нещасного випадку, під час якої операції (технологічного 

процесу) стався нещасний випадок, точний час, коли стало відомо про 

настання нещасного випадку, чи не перебувала особа на об’єкті більше 

часу, ніж встановлено нормами для певних видів робіт, тощо [307, с. 78]. 

Типовими слідчими версіями на початковому етапі розслідування 

таких видів злочинів можуть бути:  

1. Загроза загибелі людей і настання інших тяжких наслідків, що є 

результатом порушення вимог законодавчих норм та інших нормативно-

правових актів про охорону праці, а також порушення правил безпеки під 

час виконання робіт з підвищеною небезпекою відповідальними особами 

будівельних організацій. 

2. Власна необережність співробітника будівельної компанії, яка 

полягала в порушенні вимог законодавчих норм та інших нормативно-

правових актів про охорону праці, а також порушення правил безпеки під 

час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Джерелом інформації про вчинений злочин може бути посадова 

особа, відповідальна за дотримання безпеки на будівництві, адміністрація 

підприємства, яке є забудовником, інші посадові особи (інженер, 

монтажник), повідомлення від співробітників будівництва, сторонніх осіб. 

Оцінюючи слідчу ситуацію, слідчий може висунути такі робочі 

версії:  
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– злочин учинено внаслідок порушення вимог законодавчих норм та 

інших нормативно-правових актів про охорону праці, а також порушення 

правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою 

службовими особами підприємства-забудовника;  

– злочин учинено внаслідок падіння особи з висоти;  

– особу вражено електричним струмом, унаслідок чого настала 

смерть або завдано шкоду здоров’ю;  

– смерть або шкода здоров’ю настала внаслідок технічної 

несправності будівельного обладнання;  

– смерть або шкода здоров’ю настала внаслідок обвалу;  

– смерть або шкода здоров’ю настала внаслідок верхолазних робіт на 

будівництві;  

– учинено злочин і замасковано його під нещасний випадок  

[156, с. 243–258]. 

Слушною слід визнати позицію М. Я. Панчишина стосовно того, що 

слідчому, з огляду на особливості слідчої ситуації, що склалась, необхідно 

передусім провести: 

1) допит потерпілого (заявника) (за можливості) про обставини, які 

йому відомі і на які він посилається з обов’язковим з’ясуванням характеру 

та виду робіт, під час яких стався нещасний випадок, умов їх виконання. 

Встановлення свідків (очевидців) події, особи керівника (відповідального 

за охорону праці) на підприємстві;  

2) допит лікаря (за потреби); 

3) огляд місця, де стався нещасний випадок, приміщення, місцевості, 

огляд документів, що регламентують порядок проведення робіт з 

підвищеною небезпекою, а також інших документів, які становлять інтерес 

для розслідування (доцільно, щоб такий перелік заздалегідь допоміг 

сформулювати спеціаліст); 
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4) тимчасовий доступ до речей і документів з метою ознайомлення з 

ними, їх копіювання та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим 

суддею, їх вилучення (ч. 1 ст. 159 КПК України);  

5) обшук (за потреби);  

6) допит свідків (очевидців) про обставини нещасного випадку;  

7) допит працівників медичного пункту підприємства (за потреби); 

8) допит керівника підприємства, особи (осіб), відповідальної 

(відповідальних) за дотримання правил охорони праці;  

9) одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для 

з’ясування причин розбіжностей у їх показаннях (за потреби);  

10) побудову нормативно-правової моделі виконання робіт з 

підвищеною небезпекою (якими законодавчими та нормативно-правовими 

актами регламентується та регулюється ця діяльність, коло обов’язків 

службових осіб, відповідальних за проведення робіт з підвищеною 

небезпекою, та безпосередніх виконавців цих робіт); 

11) з’ясування того, наскільки фактична діяльність під час 

підготовки, виконання (завершення) робіт з підвищеною небезпекою 

відповідала визначеній нормативно-правовій моделі;  

12) встановлення причинового зв’язку між настанням шкідливих 

наслідків і порушенням вимог безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою, а також призначення експертиз (залежно від 

обставин розслідування) [307, с. 112–113]. 

Головними завданнями, які постають перед слідчим на початковому 

етапі розслідування, є такі: належний збір і фіксація матеріальних слідів 

злочину, який здійснюється здебільшого під час огляду місця події; 

побудова версій; постановка тактичних завдань оперативним підрозділам; 

вибір засобів перевірки версій; визначення кола осіб, які сприймали 

ідеальні сліди злочинів; виявлення ознак, що свідчать про порушення 

правил безпеки; встановлення способу й часу злочину; здійснення 
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планування досудового розслідування; призначення інженерно-технічної 

експертизи з безпеки життєдіяльності [156, с. 247]. 

За потреби може бути призначена судово-психологічна експертиза, 

наприклад, коли необхідно встановити, чи пов’язаний учинений злочин з 

психологічними особливостями винуватої особи (некритичність мислення, 

слабкі професійні здібності тощо) [319]. 

На початковому етапі розслідування важливу роль відіграють 

особисте сприйняття обставин та обстановки вчиненого злочину, фіксація 

наслідків злочинного порушення правил законодавства про охорону праці 

та правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, 

збирання доказів на місці події, визначення основного завдання 

слідчого [277], виготовлення копій або їх вилучення під час огляду. 

На наступному етапі слідчий оцінює зібрані в результаті 

першочергових слідчих (розшукових) дій докази. Як уже було зазначено, 

доказами можуть бути документи, тому необхідно провести тимчасовий 

доступ до речей та документів з метою ознайомлення з ними або обшук. 

Крім того, слідчий вивчає висновки експерта, протоколи допиту свідків, 

потерпілих, аналізує іншу доказову базу, на підставі чого визначає, які ще 

слідчі (розшукові) дії необхідно провести, складає повідомлення про 

підозру. На цьому етапі також слідчий забезпечує збирання матеріалів, які 

характеризують особу злочинця (отримання виробничих і побутових 

характеристик, відомостей з медичних закладів, передусім з наркологічних 

та психіатричних установ; копій вироків з архівів судів, якщо 

підозрюваний був засуджений; збір відомостей про спосіб життя, заняття, 

зв’язки, зміст дозвілля, захоплення, риси характеру, його поведінку до, у 

момент і після вчинення злочину тощо). Необхідно з’ясувати вид занять 

підозрюваного, поведінку до й після вчинення кримінального 

правопорушення. Ці відомості дають змогу правильно уявити й оцінити 

характер обов’язків підозрюваного, що матиме важливе значення для 
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висновку про можливість причетності цієї особи до розслідуваного 

кримінального правопорушення [277, с. 184]. 

Основними слідчими (розшуковими) діями, які проводяться під час 

учинення злочинів, пов’язаних з порушеннями будівельних норм і правил 

будівництва, є огляд місця події, за необхідності отримання зразків для 

експертного дослідження, призначення експертиз та позапланових 

перевірок, допит свідків і потерпілих, допит підозрюваного, обшук, огляд 

документів. 

Огляд місця події проводять відповідно до загальних вимог 

кримінального процесуального закону i рекомендацій, розроблених 

криміналістами [10]. Одним із найбільш складних і трудомістких видів 

огляду місця події є огляд під час порушення правил безпеки під час 

виконання будівельних робіт: робочого місця потерпілого (37,5 %); 

будівельного майданчика, де проводилось будівництво (28,9 %); трупа 

(18,8 %); механічного будівельного обладнання (кран, бур, вантажний 

автомобіль) – 18,5 %; шлюзів, траншей, котлованів (6,3 %). 

Завданням слідчого під час проведення огляду місця події є фіксація 

обстановки вчинення злочину в умовах виробничої діяльності на 

будівництві. Тому важливою є належна організація й підготовка до огляду 

місця події та залучення відповідних спеціалістів. Так, доцільно залучати 

спеціаліста-будівельника, інженера з охорони праці, спеціаліста-технолога, 

судово-медичного експерта. За результатами вивчення матеріалів 

кримінальних проваджень встановлено, що слідчі не завжди залучають 

відповідних фахівців. Так, спеціаліста-будівельника залучали в 30,1 % 

випадків; спеціаліста-технолога – у 24,8 %; інженера з охорони праці – у 

22,9 %; судово-медичного експерта – у 22,2 %. Спеціаліст надає допомогу 

слідчому щодо використання науково-технічних засобів, здійснення 

замірів, фотографування, вилучення матеріальних слідів злочину тощо. 
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Як зазначає Н. В. Тимофєєва, необхідність в активному використанні 

спеціальних технічних знань зумовлена специфікою злочинів проти 

безпеки виробництва – у кожному випадку слідчий має справу, по-перше, з 

об’єктами виробничого середовища (у широкому значенні), а по-друге, з 

масивом технічної документації, яка регламентує діяльність таких об’єктів. 

Тому під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва 

допомогою спеціаліста послуговуються для:  

1) консультування, роз’яснень щодо змісту технічної документації, 

можливих місць її знаходження; особливостей будови, порядку роботи 

виробничого обладнання, специфічних об’єктів виробничого середовища, 

зв’язку об’єктів виробничого середовища та їх місця в технологічних 

процесах тощо (85 %); Так, наприклад, консультація та технічна допомога 

спеціаліста може бути потрібна щодо таких об’єктів, питань та обставин:  

– інструменти, пристрої, засоби праці: чи збігається їх фактичне 

місцезнаходження із передбаченим нормативно-правовими актами; 

найменування; інвентарні номери, маркування тощо, справність, безпека; 

наявність інструментів або предметів, які не повинні знаходитись на 

робочому місці; саморобні пристосування;  

– з’ясування положення тіла потерпілого після настання нещасного 

випадку (спеціаліст моделює механізм нещасного випадку з урахуванням 

нормативних вимог щодо роботи обладнання та порядку виконання 

роботи); визначення, чи у тому місці, де повинні були виконуватись 

роботи, знаходився потерпілий;  

– інформування про обов’язкові спеціальні документи, які дають 

дозвіл на виконання певного виду робіт (наряд-допуск, дозвіл), про інші 

документи, які стосуються організації і проведення робіт, повідомлення 

про їх можливе місцезнаходження; 

2) надання технічної допомоги в контексті ч. 2 ст. 71 КПК України 

(62 %); 
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3) участі в підготовці та проведенні слідчих (розшукових) дій (65 %); 

4) підготовки запитань: експерту (43 %), для проведення допиту 

різних категорій осіб (45 %); 

5) консультування щодо пошуку, вилучення, зберігання, 

транспортування речових доказів, документів та інших об’єктів для 

проведення експертизи (21 %); участі в підготовці та проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій (3 %) [396, с. 53–54, 92]. 

Загальним завданням огляду місця події під час учинення злочину на 

будівництві, здійсненого внаслідок порушення правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою, зазвичай є встановлення і 

фіксація трупа (за наявності), повне та якісне вилучення необхідних 

матеріальних слідів злочину [244]. 

Об’єктами огляду під час розслідування злочинів проти безпеки 

виробництва, зокрема порушень правил охорони праці та безпеки під час 

будівництва, можуть бути: 

– виробничі приміщення, ділянки місцевості де виконувались роботи 

і стався нещасний випадок, робоче місце потерпілого та інших осіб (у тому 

числі засоби індивідуального та колективного захисту тощо); 

– будівлі або споруди (як предмет злочину ст. 275 КК України або як 

місце, де виконували роботи з підвищеною небезпекою, що передбачено 

ст. 272 КК України); 

– офісні приміщення (служба охорони праці, кадровий відділ, 

юридичний відділ, фінансово-економічний підрозділ тощо); 

– тимчасові приміщення; 

– предмети й засоби праці (інструмент, технологічне оснащення, 

машини, механізми, прилади тощо), продукти праці (напівфабрикати, 

готові вироби); 

– джерела енергії (електрична, пневматична, хімічна, теплова тощо), 
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– комп’ютери, електронні носії інформації (зйомні і незйомні 

магнітні диски, компакт-диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, 

магнітні карти, цифрові касети тощо. Ці носії можуть міститись у 

персональних комп’ютерах, серверах, комунікаційному обладнанні, 

смартфонах, цифрових фотоапаратах та ін.);  

– печатки, штампи;  

– документи (проектно-кошторисна документація, акти приймання 

робіт, податкові, бухгалтерські, банківські, договірні та інші 

документи) [396, с. 90–91]. 

Результати вивчення матеріалів кримінальних проваджень доводять, 

що огляд місця події в разі вчинення злочину на будівництві внаслідок 

порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою складається з трьох стадій: оглядової, статичної та динамічної.  

Зазвичай використовують такі методи огляду місця події: 

концентричний (16,1 %), ексцентричний (20,8 %), фронтальний (16,7 %), 

вузловий (19,6 %) та секторний (12,5 %). Час проведення огляду місця 

події коливається від 1 (24,4 %) до 8 год (12,5 %). 

Прибувши на місце події, слідчий повинен здійснити обхід території, 

встановити межі огляду, визначити спосіб огляду та його послідовність. 

Наступним кроком є забезпечення охорони місця події з метою збереження 

слідової картини. 

Якщо огляд місця події поєднується з оглядом трупа, то необхідно 

починати з периферії і закінчувати оглядом трупа. Це дасть змогу 

уникнути знищення слідів. Однак якщо труп виявили недалеко, наприклад, 

біля входу в приміщення, необхідно починати саме з огляду трупа [319]. 

Під час проведення огляду місця події слідчий не повинен зважати 

на перше враження про сутність події, а має дослідити всі можливі версії. 

Для дослідження обставин учиненого злочину може бути застосовано 

вимірювальні інструменти та інші технічні засоби, зокрема прилади 
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неруйнівного контролю, які використовують для визначення властивостей 

і параметрів й оцінки надійності потрібного об’єкта чи 

конструкції [308, с. 73–77]. Їх використання потребує залучення 

спеціаліста-технолога. 

Під час перевірки версії щодо настання смерті внаслідок 

електротравми слідчий перевіряє наявність виносу напруги на металеві 

конструкції, оглядає стан освітлювальних та інших електроприладів, стан 

рубильників електрощитів і фіксує його в протоколі огляду місця 

події [443]. Важливо зафіксувати положення потерпілого відносно джерела 

електричного струму [352]. 

За наявності трупа огляд місця події потрібно проводити за участю 

судово-медичного експерта. У протоколі зазначають позу трупа, його 

конкретне місцезнаходження відносно місця виявлення тіла й настання 

смерті (якщо вони не збігаються) [297]. Розташування трупа відносно 

будівельного обладнання (наприклад, крана) може свідчити про 

траєкторію польоту (в разі падіння особи) [302]. Тому слідчий обов’язково 

повинен зафіксувати траєкторію польоту, а також встановити місце, з 

якого особа впала. 

Крім того, слідчий має встановити, чи немає на трупі тілесних 

ушкоджень, перевірити версію про вчинення умисного злочину проти 

життя та здоров’я особи. У протоколі огляду місця події необхідно 

зазначити відомості щодо можливого механізму травм. Окрему увагу під 

час огляду трупа слід приділити його положенню, одягу та пошкодженням 

на тілі.  

Оглядаючи робоче місце потерпілого, варто зосередити увагу на 

дотриманні вимог безпеки на робочому місці, наявності засобів 

індивідуального захисту. У протоколі слід зафіксувати технічний стан 

робочого місця потерпілого, а також іншого обладнання, яке спричинило 

чи могло спричинити кримінальне правопорушення. У межах огляду 
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необхідно звертати увагу на стан ґрунту, кут встановлення будівельного 

обладнання, справність конструкцій на будівництві, які також можуть бути 

причиною нещасного випадку. 

Під час допиту підозрюваного доцільно з’ясувати такі дані: 

– яке завдання виконував потерпілий, а також які наявні технологічні 

документи на виконання робіт; 

– чи відповідають технічні засоби стандартам, вимогам до виконання 

цих робіт; 

– чи відповідає кількість робітників, які виконували завдання, 

технічній документації; 

– яким способом (прийомами) потерпілий виконував завдання, у що 

був одягнутий; 

– на кого з посадових осіб було покладено контроль за станом 

охорони праці на цьому об’єкті, де перебувала зазначена особа в момент 

випадку та де повинна була перебувати в цей час; 

– чи вивчено інструкцію з техніки безпеки для виконання певного 

виду робіт [319, с. 71]. 

Під час проведення огляду місця події слідчий повинен визначити 

перелік судових експертиз, які необхідно призначити. Їх різновид 

залежатиме від конкретних обставин події. З огляду на специфіку 

експертиз, можна визначити коло матеріальних слідів, які потрібно 

виявити й вилучити.  

Виявлені під час огляду сліди та знаряддя злочину має бути детально 

описано в протоколі, зазначено їх властивості, розмір, колір, матеріал, з 

якого їх виготовлено, позначки, написи й інші ідентифікаційні ознаки. 

Після виявлення сліди злочину фотографують, належним чином 

упаковують, опечатують і долучають до протоколу огляду місця події.  

Під час розслідування злочинів, пов’язаних з порушеннями 

будівельних норм і правил будівництва, характерним є призначення 
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судово-медичної експертизи, інженерно-технічної експертизи, будівельно-

технічної експертизи, інженерно-технічної експертизи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

У контексті вивчення предмета нашого дослідження варто 

наголосити на особливостях призначення та проведення будівельно-

технічної та інженерно-технічної експертиз з охорони праці й безпеки 

життєдіяльності, які є відносно новими видами експертиз, а також 

призначенні позапланових перевірок.  

Важливим елементом проведення експертизи безпеки 

життєдіяльності й охорони праці з питань встановлення технічної причини 

нещасного випадку та вимог нормативно-технічних документів, 

невиконання яких перебуває в причиновому зв’язку із нещасним випадком, 

є постановка запитань експертові. Попри те, що ці запитання не є 

правовими в контексті кримінального процесуального закону, оскільки не 

спрямовані на встановлення події кримінального правопорушення, а також 

не вирішують питання кримінально-правової кваліфікації, форми вини 

тощо, вони передусім стосуються відповідності або невідповідності певних 

дій (бездіяльності) вимогам охорони праці, техніки безпеки [388]. 

Тому головними завданнями експертизи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності є визначення: причин і наслідків нещасного випадку 

(аварії); механізму нещасного випадку (аварії); відповідності дій певних 

осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують 

безпечний перебіг виконання робіт; причиново-наслідкового зв’язку між 

діями певних осіб та настанням нещасного випадку (аварії); кола осіб, 

діяльність (бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком; 

відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру 

роботи, яку він виконує; причиново-наслідкових зв’язків між діями 

(бездіяльністю) осіб і настанням події нещасного випадку (аварії); 
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відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним 

вимогам охорони праці [322]. Експертові можна поставити такі питання:  

– чи відповідає конструкція або стан механізму (обладнання, 

устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

– чи відповідає досліджуване устаткування вимогам правил 

електробезпеки; 

– чи в справному стані перебувають запобіжні механізми блокування 

устаткування (обладнання) від виникнення нештатних умов його 

функціонування; 

– чи відповідає вимогам нормативних актів з питань охорони праці 

введене в експлуатацію нове (або відремонтоване) устаткування; 

– чи були забезпечені працівники необхідними засобами 

індивідуального та колективного захисту (якщо так, то чи були ці засоби 

належним чином випробувані); 

– яка причина нещасного випадку, аварії та які обставини її 

зумовили; 

– невиконання яких вимог нормативних актів з питань охорони праці 

та безпеки життєдіяльності перебуває в причиновому зв’язку з настанням 

події; 

– дії (бездіяльність) яких осіб, відповідно до технічних вимог, 

перебувають у причиновому зв’язку з настанням події нещасного випадку 

(аварії); 

– чи відповідає організація робіт на цій виробничій ділянці вимогам 

охорони праці; 

– чи відповідають організація та проведення інструктажу конкретних 

працівників нормативним вимогам; 

– чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним 

вимогам; 

– які заходи безпеки має бути вжито в конкретній ситуації; 
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– які види навчання з охорони праці повинні проходити працівники, 

що виконують конкретну роботу; 

– чи належить конкретна робота до категорії робіт з підвищеною 

небезпекою; 

– чи належить об’єкт (підприємство, виробнича ділянка) до об’єктів з 

підвищеною небезпекою; 

– чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, 

устаткуванням підвищеної небезпеки; 

– на яку особу покладено забезпечення виконання тих чи інших 

правил охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

– чи відповідають умови застосування конкретних речовин і 

матеріалів вимогам промислової санітарії; 

– який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві; 

– чи створює це технологічне устаткування шум або вібрацію, що 

перевищують допустимі норми [184]. 

Головними завданнями будівельно-технічної експертизи в зазначеній 

категорії кримінальних проваджень є визначення відповідності виконаних 

будівельних робіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна, 

конструкцій, виробів і матеріалів проектно-технічній документації та 

вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; діагностування 

технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин 

пошкодження та руйнування об’єктів, їх елементів [322].
.
Зазначена 

експертиза дає змогу з’ясувати відповіді на такі питання: 

– 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 (якщо не відповідають, то в чому полягає 

невідповідність); 
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– до якого виду робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний 

ремонт тощо) належать фактично виконані будівельні роботи на об’єкті; 

– чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним; 

– якою є технічна причина пошкоджень і руйнувань об’єкта 

нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо); 

– яке функціональне призначення приміщень, чи належать 

приміщення будинку до нежитлових (допоміжних) [184]. 

Ще одним джерелом доказів є проведення позапланових перевірок. 

Порядок і підстави проведення перевірок врегульовані Законом України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності». Згідно з нормами цього Закону, Державна служба України з 

питань праці здійснює контролюючі функції шляхом проведення планових 

та позапланових заходів [329]. 

Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Питання 

запровадження обмежень на проведення перевірок державними 

інспекціями та іншими контролюючими органами», надання дозволу на 

проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб 

підприємців не передбачено в разі, коли такі перевірки проводять за 

рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК 

України [309]. 

Згідно з вимогами пп. 1 п. 3 Положення про Державну службу 

України з питань праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 лютого 2015 року № 96, зазначена служба здійснює 

реалізацію державної політики у сферах промислової безпеки, охорони 

праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення 

державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині 

призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання 
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соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою 

дотримання прав і гарантій застрахованих осіб [326]. Результати такої 

перевірки мають важливе доказове значення та є джерелом доказів. 

Для забезпечення об’єктивного досудового розслідування, 

встановлення винуватих осіб та притягнення їх до відповідальності 

необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та обшуків з 

подальшим вилученням необхідних матеріалів. Оскільки слідчий повинен 

зазначити речі й документи, тимчасовий доступ до яких планується 

отримати або які необхідно вилучити при обшуку, вважаємо за доцільне 

окреслити коло документів, необхідних для встановлення обставин у 

кримінальному провадженні та проведенні відповідних експертиз.  

Так, згідно з результатами вивчення матеріалів кримінальних 

проваджень та законодавства про охорону праці й безпеки 

життєдіяльності, слідчий має забезпечити наявність у матеріалах 

кримінального провадження таких документів:  

– інструкції з охорони праці під час роботи на об’єкті підвищеної 

небезпеки;  

– журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці;  

– протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці;  

– технічного паспорта об’єкта підвищеної небезпеки;  

– сертифіката відповідності об’єкта підвищеної небезпеки;  

– посадової інструкції особи, яка виконує роботу, пов’язану з 

підвищеною небезпекою;  

– табеля обліку використання робочого часу працівників будівельної 

організації;  

– трудового договору з особою, яка виконує роботу, пов’язану з 

підвищеною небезпекою;  
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– особової справи особи, яка виконує роботу, пов’язану з 

підвищеною небезпекою;  

– журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці 

(первинний, повторний, позаплановий, цільовий), журналу реєстрації 

нещасних випадків, виробничих травм, гострих отруєнь і захворювань; 

установчих та реєстраційних документів юридичної особи, яка є 

забудовником;  

– наказів про призначення на посаду керівника, заступника 

керівника, головного бухгалтера, начальника кадрів, відповідальну особу 

за техніку безпеки на виробництві та їхніх посадових інструкцій;  

– протоколів перевірки знань з охорони праці; 

– графіків виконання робіт; 

– графіків планово-попереджувальних ремонтів;  

– документів на засоби індивідуального захисту;  

– тематичних планів навчання з питань охорони праці;  

– приписів інженера з охорони праці;  

– паспортів на машини, механізми, обладнання та акти їх технічних 

оглядів;  

– табелів обліку робочого часу; 

– договорів підряду щодо проведення будівельних робіт; 

– положення про службу охорони праці; 

– положення про організацію навчання, інструктаж і перевірку знань 

працівників з питань охорони праці з планами та програмами навчання;  

– наказів щодо осіб, які повинні проводити навчання та інструктаж 

працюючих з питань охорони праці;  

– наказів про затвердження переліку робіт з підвищеною;  

– списку посадових осіб (відповідно до Переліку посад, 

затвердженого наказом Державним комітетом України з нагляду за 

охороною праці від 26 січня 2005 року № 13), які до початку виконання 
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своїх обов’язків і періодично, один раз на три роки, проходять навчання та 

перевірку знань з охорони праці;  

– плану роботи керівника (спеціаліста) служби охорони праці;  

– інструкцій на робочих місцях для працівників; 

– наказу про затвердження графіка проведення періодичних 

медичних оглядів працівників; 

– наказу про затвердження комісій з перевірки знань з питань 

охорони праці посадових осіб; 

– наказів про наряди на роботу тощо [156, с. 254]. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Аргументовано, що в методологічному плані систематизація й 

упорядкування окремих криміналістичних рекомендацій обумовлені 

такими чинниками: по-перше, будь-який злочин у сфері будівництва під 

час його вчинення може трансформуватися в інший (видозмінитися); по-

друге, на початковому етапі кримінального провадження складно 

визначити конкретний вид (склад) правопорушення і перед слідчим постає 

проблема, яку саме методику застосовувати (наявність базової методики 

сприяє вирішенню цього завдання). Підтверджено, що концепція 

комплексної методики розслідування злочинів у сфері будівництва 

пов’язана з іншими галузями наукових знань. 

Пропонується вважати, що комплексна методика розслідування 

злочинів у сфері будівництва – це розроблена на основі аналізу практики 

органів досудового розслідування структурована система відомостей про 

особливості криміналістичної характеристики злочинів певних видів 

(груп), що включає відповідні програми (комплекси) слідчих 

(розшукових), негласних (слідчих) розшукових та інших процесуальних 

дій на різних етапах досудового провадження. В її основі – перетин 
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групових, видових і внутрівидових методик розслідування корисливих 

посягань на власність, службових зловживань і порушень правил безпеки 

на виробництві. Комплексну методику розслідування злочинів у сфері 

будівництва становлять загальні положення (основи) та спеціальні (окремі) 

методики. 

2. На основі аналізу поглядів учених щодо формування та 

класифікації методик розслідування злочинів, зокрема у сфері економічної 

діяльності (А. Ф. Волобуєв, В. В. Лисенко, Г. А. Матусовський, 

В. В. Тіщенко та ін.), виокремлено низку групових (цільових) методик 

розслідування: привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем (розкрадань) у сфері будівництва; 

шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів на будівництво 

житла; порушень правил охорони праці та безпеки під час будівництва; 

споріднених і супутніх злочинів у сфері будівництва. 

До змісту комплексної криміналістичної методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва належать такі основні структурні елементи: 

криміналістична характеристика злочинів (спосіб учинення злочину; час, 

місце та обстановка вчинення злочину; знаряддя та засоби вчинення 

злочину; предмет злочинного посягання; особа потерпілого; особа 

злочинця; типові сліди злочину); комплекси процесуальних заходів, 

зокрема слідчих і негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованість та 

послідовність яких залежать від різних чинників і ситуацій розслідування; 

типові слідчі ситуації на окремих етапах розслідування, зміст яких 

визначають особливості пошуково-пізнавальних процесів, що спрямовані 

на вирішення кваліфікаційних, процесуальних, організаційно-

управлінських, профілактичних та інших завдань; особливості 

використання спеціальних знань, у тому числі матеріалів ревізій та 

перевірок, призначення судових експертиз. 

Запропоновано систематизацію елементів комплексної 

криміналістичної методики, що найбільш ефективна для вирішення 
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завдань практики та раціональної організації діяльності й обрання 

оптимальних методів ефективного розслідування злочинів у сфері 

будівництва. 

3. Аргументовано, що подальший розвиток криміналістичних 

досліджень має бути спрямований на теоретичне обґрунтування й 

концептуальне визначення елементів структури окремих методик 

розслідування.  

Для розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) у сфері 

будівництва має значення з’ясування типу конкретної слідчої ситуації 

відповідно до обсягу та змісту наявної в слідчого процесуально закріпленої 

інформації про подію злочину та осіб, причетних до його вчинення (76,0 % 

опитаних). Слідчі ситуації початкового етапу розподілено на сприятливі, 

несприятливі та нейтральні, що впливає на визначення завдань 

розслідування: встановлення події розкрадання, способу та предмета 

злочинного посягання; виявлення та викриття осіб, які вчинили 

розкрадання; вивчення системи організації будівництва; визначення 

характеру та розміру завданої злочином шкоди; виявлення та процесуальне 

закріплення слідів злочину; встановлення зв’язків розкрадання з іншими 

злочинами; виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню розкрадань 

(з правовим реагуванням на їх усунення). Згідно з даними опитування 

слідчих та співробітників оперативних підрозділів, у разі, якщо достовірно 

відомо про факти вчинення розкрадань та постає необхідність точно 

встановити обсяги завищення виконаних робіт та розміри завданої шкоди, 

найбільш ефективними вважаються методи економіко-криміналістичного 

та документального аналізу відкритих джерел інформації (74,6 %), а також 

одержання довідок за офіційними запитами, використання 

конфіденційного співробітництва, оперативне спостереження, обстеження 

приміщень, ділянок місцевості (58,5 %). 
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У разі виявлення ознак заволодіння коштами або іншим майном 

інвесторів службовими особами компаній-управителів або забудовників 

важливо встановити прямий умисел винуватих осіб щодо їх привласнення, 

про що може свідчити відсутність у сторони договору реальних 

можливостей виконати взяті на себе зобов’язання по будівництву. 

Прямими доказами наявності такого умислу можуть вважатись: 

документи, виконані або підписані фігурантом, зміст яких розкриває його 

протиправні плани; показання очевидців (родичів, колег, знайомих та ін.) 

про наміри фігуранта та характер здійснюваної діяльності; протоколи за 

результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; результати 

інвентаризацій, ревізій, інших спеціальних перевірок. На підставі 

змістовного аналізу типових слідчих ситуацій початкового етапу 

розслідування запропоновано програми (алгоритми) їх розв’язання з 

проведенням відповідних комплексів слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій, зокрема допиту потерпілих і свідків, тимчасового 

доступу до речей і документів, призначення експертиз. 

Під час розслідування порушень правил охорони праці та безпеки у 

процесі будівництва слід враховувати, що всі документи, які свідчать про 

вчинення злочину, про причинно-наслідковий зв’язок між нещасним 

випадком та порушенням правил (будівельних норм, актів про охорону 

праці, правил безпеки), зберігаються в потенційного підозрюваного, який 

вживає заходів щодо приховування події злочину задля уникнення 

відповідальності. Головними завданнями, що постають перед слідчим на 

початковому етапі розслідування, є належний збір і фіксація матеріальних 

слідів злочину (у 90,0 % проваджень розпочинається з огляду місця події) з 

метою висунення і перевірки робочих версій (мало місце порушення вимог 

законодавчих норм та інших нормативно-правових актів про охорону 

праці; порушено правила безпеки при проведенні будівельних робіт з боку 

відповідальних службових осіб; смерть або шкода здоров’ю настала 

внаслідок необережності самого потерпілого; вчинено умисний злочин 
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проти життя та здоров’я, який замасковано під нещасний випадок); 

визначення осіб, які сприймали ідеальні сліди злочинів, чим розширюється 

база свідків; виявлення ознак, що свідчать про порушення правил безпеки 

під час виконання будівельних робіт; встановлення обставин учинення 

злочину; призначення інженерно-технічної експертизи, експертизи 

з безпеки життєдіяльності та інших видів експертних досліджень (зокрема 

й судово-медичних). 
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РОЗДІЛ 4 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ  

У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ЗЛОЧИНИ  

У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 

 

 

4.1. Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

злочинів у сфері будівництва 

 

Розслідування злочинів у сфері будівництва здійснюється за 

допомогою передбачених законом кримінальних процесуальних засобів 

пізнання. До них, передусім, належать слідчі (розшукові) дії, що 

спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих 

доказів у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК України).  

Згідно доктринальних поглядів учених, слідчі (розшукові) дії є 

заходами, які передбачають сукупність пошуково-пізнавальних 

і посвідчувальних прийомів, проводяться уповноваженими кримінальним 

процесуальним законом суб’єктом у визначеному для кожного з них 

порядку з метою виявлення й закріплення фактичних даних і відомостей 

про їх джерела для отримання доказів у кримінальному провадженні та їх 

перевірки [365, с. 55]. 

Слідчі (розшукові) дії мають такі сутнісні ознаки: 1) є заходами, 

тобто діями або засобами для досягнення чогось, що мають активний 

діяльнісний характер (помилковим є сприйняття слідчих (розшукових) дій 

суто як системи процесуальних правил і умов); 2) передбачені та 

регламентовані нормами КПК України; 3) є складовою процесуальних дій, 

що мають пошуково-пізнавальний та посвідчувальний характер; 4) можуть 

здійснюватися лише уповноваженими суб’єктами; 5) їх перебіг 

і результати фіксують у відповідних процесуальних документах; 6) вони 

забезпечуються силою процесуального примусу; 7) мають на меті 
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виявлення й закріплення фактичних даних і відомостей про їх джерела для 

отримання доказів у кримінальному провадженні або перевірки цих 

доказів [365, с. 55]. 

Слідчі (розшукові) дії проводять на різних етапах розслідування 

злочинів у сфері будівництва. На початковому етапі зазвичай здійснюють 

допит потерпілого, свідка, огляд, обшук, отримання зразків для 

експертного дослідження, тимчасовий доступ до речей і документів з 

метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню. На 

подальшому етапі, окрім зазначених, проводять також допит 

підозрюваного, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, 

слідчий експеримент, пред’явлення особи для впізнання, пред’явлення 

речей для впізнання, призначення судових експертиз. Завдання подальших 

слідчих (розшукових) дій полягає в перевірці та закріпленні результатів 

невідкладних слідчих (розшукових) дій [21; 432]. 

Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій наведено в 

ст. 223 КПК України, де їх визначено як встановлені законом найбільш 

суттєві правила проведення слідчих (розшукових) дій, дотримання яких 

покликане забезпечити законність та обґрунтованість їх проведення, 

досягнення їх мети й виконання завдань кримінального провадження  

[239, с. 368]. Слідчі (розшукові) дії проводять лише після внесення 

відповідних відомостей до ЄРДР (ч. 2 ст. 214 КПК України) і лише в межах 

строків, передбачених ст. 219 КПК України, крім випадків їх ініціювання 

судом згідно з ч. 3 ст. 333 КПК України. Будь-які слідчі (розшукові) дії, 

проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені 

внаслідок них докази – недопустимими.  

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність 

достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети  

(ч. 2 ст. 223 КПК України). Обшук або огляд житла чи іншого володіння 

особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох 

понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування 
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відповідної слідчої (розшукової) дії. Понятими не можуть бути потерпілий, 

родичі підозрюваного, обвинуваченого й потерпілого, працівники 

правоохоронних органів, а також особи, зацікавлені в результатах 

кримінального провадження [411, с. 83, 169]. У разі пред’явлення особи чи 

речі для впізнання, освідування особи законодавством також передбачено 

не менше двох понятих. Виняток становлять випадки застосування 

безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії (ч. 7 ст. 223 КПК України). Перед проведенням цієї дії 

особам, які беруть у ній участь, відповідно до їхнього процесуального 

статусу, роз’яснюють права й обов’язки, передбачені КПК України, 

процесуальний порядок проведення слідчої (розшукової) дії, а також 

повідомляють про відповідальність, установлену законом (ч. 3 ст. 223). 

Одним з головних завдань слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва є виявлення, огляд, вилучення 

й забезпечення збереження документів та інших матеріальних носіїв 

інформації. Основними процесуальними способами отримання документів 

з ознаками речових доказів є огляд та обшук як слідчі (розшукові) дії, 

а також тимчасовий доступ до речей і документів (глава 15 КПК України), 

витребування документів, висновків ревізій та актів перевірок у порядку 

ч. 2 ст. 93 КПК України. 

Особливостями залишених слідів є те, що вони не обмежуються 

документальними джерелами інформації. Недооцінка значущості 

матеріальних слідів злочину на практиці зумовлює неврахування 

тактичного потенціалу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на 

матеріально фіксоване відображення доказової інформації, зокрема огляду, 

обшуку та пред’явлення для впізнання [341].  

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин учинення 

кримінального правопорушення слідчий проводить огляд місцевості, 

приміщення, речей і документів (ч. 1 ст. 237 КПК України). Для участі в 

огляді може бути запрошено потерпілого (ст. 55 КПК), підозрюваного 
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(ч. 1 ст. 42 КПК), захисника (ст. 45 КПК) та інших учасників 

кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що 

потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор також може запросити 

спеціалістів (ч. 3 ст. 237 КПК). 

У криміналістиці слідчий огляд трактують як родове, комплексне 

поняття, що охоплює всі види огляду: місця події, місцевості або 

приміщення, предметів і документів. Огляд документів дає змогу 

правильно організувати та спланувати подальше розслідування. З усіх 

видів огляду стосовно аналізованої категорії проваджень огляд документів 

є найбільш інформативним засобом збирання доказів [147, с. 140]. 

Головним завданням огляду документів є виявлення ознак, що свідчать 

про матеріальне або інтелектуальне підроблення, а також встановлення 

порушень проектно-кошторисної документації, допущених забудовником у 

процесі будівництва. Зазвичай стосовно злочинів вказаної категорії, як уже 

було зазначено, найчастіше здійснюють не матеріальні, а інтелектуальні 

підроблення. Пов’язано це з доступністю високоякісних засобів офісної 

оргтехніки, що дає змогу виконувати необмежену кількість якісних копій і 

різних варіантів одних і тих самих документів
1
. З огляду на схильність 

зловмисників до вчинення протидії розслідуванню, зокрема шляхом 

перескладання підроблених документів, не варто зволікати з проведенням 

огляду документів, адже це може призвести як до втрати доказової 

інформації, яку містять останні, так і до цілковитого їх знищення. 

Під час проведення слідчого огляду необхідно вивчити документи, у 

яких відображено фінансово-господарські операції з проведення 

будівельно-монтажних і ремонтних робіт, а саме:  

                                                           
1
 Висока роздільна здатність принтерів дає змогу використовувати їх для 

друкування різноманітної текстової та графічної інформації, навіть виготовлення 

поліграфічних макетів і форм. Існують такі основні способи підроблення документів, 

що виготовляються на сучасних друкувальних пристроях: друк підроблених документів 

з імітацією всіх справжніх атрибутів для подальшого надання за місцем призначення; 

додруковування тексту у справжньому документі, сканування та повторна цілісна 

роздруківка підробленого документа; сканування кількох справжніх документів і 

поєднання їх реквізитів у новому документі. 
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– договори підряду; 

– первинні бухгалтерські документи, що відображають розрахунки 

між інвесторами (пайовиками, замовниками) й забудовниками; 

– документи фінансового обліку та звітності, пов’язані з 

проведенням будівельно-монтажних і ремонтних робіт;  

– документи, що підтверджують наявність у забудовника права на 

проведення відповідних будівельно-монтажних і ремонтних робіт;  

– документи, що підтверджують наявність у забудовника дозволу на 

зведення конкретного об’єкта будівництва;  

– документи, що відображають приймання-передачу об’єкта 

завершеного будівництва та/або факт виконання будівельно-монтажних 

або ремонтних робіт; 

– проектно-кошторисну документацію на кожен з об’єктів 

будівництва. 

Проведення максимально ефективного огляду документів є 

можливим за умов фіксації таких елементів: 

– основних реквізитів документа (на чиє ім’я його складено або 

виписано, де, коли і ким складено та видано); 

– особливостей матеріалу (колір і спосіб виготовлення);  

– детального дослідження змісту тексту; 

– встановлення наявності ідентифікуючих ознак (номер бланка, 

водяні знаки, порядковий номер, печатки, штампи);  

– наявності виправлень, помарок, пошкоджень, підтирок;  

– способу заповнення документа (рукописний чи машинописний);  

– кольору використаних барвників;  

– наявності підписів. 

Важливе значення має огляд речей, зокрема комп’ютерної техніки. 

Такі огляди проводять часто, оскільки на сьогодні майже вся робота 

підприємств здійснюється завдяки таким машинам (бухгалтерія, 
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діловодство тощо) [345, c. 70]. У провадженнях стосовно злочинів у сфері 

будівництва об’єктом огляду також можуть бути різні предмети, а саме:  

– персональні комп’ютери;  

– цифрові носії електронної інформації (жорсткі диски, флеш-карти, 

компакт-диски);  

– прилади, які зловмисники використовували для виготовлення 

підроблених документів;  

– інші предмети, які мають значення для розслідування та були 

вилучені з місць проведення будівельних робіт.  

До проведення огляду документів з метою їх вилучення або обшуку 

доцільно залучати фахівця в галузі фінансової справи й економіки. 

Вивчення криміналістичної літератури та слідчої практики доводить, що 

нині невирішеним залишається питання про те, які саме процесуальні дії 

слід виконувати з метою долучення відомостей, що містяться на веб-

сайтах, до матеріалів кримінального провадження, оскільки, відповідно до 

ст. 264 КПК України, не потребує дозволу слідчого судді здобуття 

відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до 

яких не обмежується її власником, володільцем чи утримувачем або не 

пов’язаного з подоланням системи логічного захисту. 

Відповідно до ст. 265 КПК України, зміст інформації, що 

передається особами через транспортні телекомунікаційні мережі, з яких 

здійснюється зняття інформації, зазначається в протоколі про проведення 

зазначених негласних слідчих (розшукових) дій. Залишається невирішеним 

питання, яким чином гарантувати походження роздруківки з веб-сайту, 

щоб долучити його до кримінального провадження. Одним із варіантів, 

відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК України, якщо слідчий, прокурор 

вважатимуть за доцільне, поняті можуть бути запрошені для участі в 

процесуальних діях, а отже, у присутності двох понятих роздрукувати 

інформацію, що міститься на веб-сайтах. Інший варіант – це можливість 

фіксації власне процесу огляду веб-сайту за допомогою фотографування 
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або відеозапису (це допоможе зберегти не тільки зображення на екрані 

монітора, а й обстановку слідчої (розшукової) дії), а також роздруківки 

поточного зображення на моніторі за допомогою друкувального пристрою 

(принтера), результати яких також долучаються до протоколу слідчої 

(розшукової) дії. Відповідно до ч. 2 ст. 99 КПК України, до документів 

можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису й інші носії 

інформації (у тому числі електронні). Згідно зі ст. 265 КПК України, зміст 

інформації, одержаної внаслідок зняття відомостей з електронних 

інформаційних систем або їх частин, має фіксувати на відповідному 

носієві спеціаліст (у галузі комп’ютерних технологій), який здійснює 

зняття та зобов’язаний забезпечити обробку, збереження або передання 

інформації. Слідчий вивчає зміст отриманої інформації, про що складає 

протокол (ч. 1 ст. 266 КПК України). 

Під час проведення огляду предметів, призначених для створення, 

зміни та накопичення електронної інформації, можна виявити: 

– сліди виготовлення різних копій і варіантів документів, що мають 

ознаки підроблення; 

– виконавця документів; 

– дату виготовлення і внесення змін до документів, що мають 

значення для розслідування. 

Наприклад, встановити факт редагування первісного змісту 

документів (будівельно-технічної документації, договорів про проведення 

будівельно-монтажних робіт, актів приймання виконаних робіт, 

кошторисів, звітних документів, що відображають закупівлю 

будматеріалів, обладнання тощо) можливо і за допомогою їх електронних 

версій, створених на досліджуваному комп’ютерному засобі. Зокрема, стає 

доступним визначення часу створення та внесення змін до документів, 

зміни автора, тривалості редагування, час останнього роздрукування 

документа тощо навіть за умови умисної зміни користувачем дати й часу 

на внутрішньому енергонезалежному годиннику комп’ютера (оскільки 
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переведення годинників комп’ютера вперед або назад саме по собі залишає 

сліди). У процесі розслідування постає питання про необхідність 

ідентифікації конкретного користувача комп’ютерного засобу, який брав 

участь у діях, пов’язаних із фальсифікацією документації, створеної на 

цьому засобі комп’ютерної техніки. У такому разі доцільно призначення 

комплексної судової комп’ютерно-технічної та судово-психологічної 

експертизи. Однак зазначений напрям дослідження також не є поширеним 

на практиці.  

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України, під час проведення огляду 

можна вилучати лише речі й документи, які мають значення для 

кримінального провадження. Усі вилучені речі й документи підлягають 

негайному огляду та опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали 

участь у проведенні огляду. У разі, якщо огляд речей і документів 

неможливо здійснити на місці або їх огляд пов’язаний з ускладненнями, їх 

тимчасово опечатують і зберігають у такому вигляді доти, доки не буде 

здійснено їх остаточні огляд та опечатування.  

Така слідча (розшукова) дія потребує ретельної підготовки та чіткого 

порядку дій, зокрема:  

– ужиття заходів щодо збереження обстановки, цілісності 

комп’ютерної системи, запобігання спробам приховування чи знищення 

електронної інформації в критичних ситуаціях (встановлення пароля, 

програм знищення інформації, обладнання для створення потужного 

електромагнітного поля);  

– запрошення для участі в огляді необхідних спеціалістів, бажано із 

незалежної організації (програміста, системного аналітика, інженера із 

засобів зв’язку) та понятих;  

– детальне фіксування факту вилучення об’єкта, опис і 

фотографування його місцезнаходження у взаємозв’язку з іншими 

виявленими на місці проведення слідчої дії предметами (вжиття заходів 

щодо збереження виявлених джерел доказів).  
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Існує два способи вилучення інформації з персонального 

комп’ютера: по-перше, вивчення пам’яті системного блоку за місцем 

проведення обшуку або огляду; по-друге, вилучення системного блоку та 

передача його на експертизу. Останній спосіб є більш поширеним 

і доцільним, оскільки експерт здатний більш фахово виявити необхідну 

для розслідування інформацію [345, с. 71]. 

Тактика огляду місця події в провадженнях про цю категорію 

злочинів загалом ґрунтується на загальних криміналістичних 

рекомендаціях з проведення вказаної слідчої (розшукової) дії. 

Типовими об’єктами огляду місця події є: будівельні майданчики, на 

яких проводять будівельні роботи (54,2 %); ділянки місцевості, території, 

відведені під забудову, на яких планували звести об’єкти будівництва 

(13 %); будівлі, споруди – об’єкти завершеного будівництва, зведені з 

порушенням проектно-кошторисної документації (7,4 %); певні частини 

будівель (кабінети, офіси, поверхи тощо), у яких, згідно з матеріалами 

провадження, мали проводити ремонтні роботи (27,8 %); приміщення 

офісів будівельних організацій, складські приміщення, керівники та (або) 

співробітники яких причетні до вчинення злочину (38,8 %) (додаток Е). 

У процесі проведення цієї слідчої (розшукової) дії доцільно 

здійснювати вимірювання різних параметрів об’єкта будівництва, а також 

вилучати для подальшого експертного дослідження зразки різних 

будівельних матеріалів. 

Обов’язковою умовою проведення цієї слідчої дії є раптовість, яка 

позбавляє злочинців можливості приховати від розслідування матеріальні 

об’єкти, що мають доказове значення, створюючи таким чином умови для 

одержання інформації, необхідної для розкриття і розслідування злочинів. 

Допит є одним з найважливіших елементів комплексу 

першочергових слідчих (розшукових) дій, які проводять на початковому 

етапі розслідування будь-якого злочину, зокрема у сфері будівництва. За 

своєю сутністю допит є регламентованим кримінальними процесуальними 
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нормами інформаційно-психологічним процесом спілкування між особами, 

які беруть участь у ньому. Він спрямований на одержання інформації про 

відомі допитуваному факти, які мають значення для встановлення істини в 

провадженні [207, с. 38].  

Процесуальний порядок організації та проведення допиту на стадії 

досудового розслідування закріплено в ст. 65, 95–97, 133, 223–226, 232, 256 

КПК України. 

Науковці виокремлюють види допиту залежно від того, хто з 

учасників кримінального провадження підлягає допиту. Так, законом 

визначено, що в кримінальному провадженні підлягають допиту свідок, 

потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, експерт. Особливий порядок 

допиту законодавець встановив щодо малолітньої або неповнолітньої 

особи. 

Підставою для проведення допиту слід вважати наявність достатніх 

даних, які вказують на те, що тій чи іншій особі відомі або можуть бути 

відомі певні відомості про обставини й факти, які мають значення для 

кримінального провадження [240, с. 229–230]. 

Під час розслідування злочинів у сфері будівництва допит зазвичай 

проводять за місцем проведення досудового розслідування (переважно в 

службових приміщеннях органу досудового розслідування). 

За необхідності здійснити допит кількох свідків слід 

унеможливлювати спілкування їх між собою. Для цього необхідно 

викликати свідків на допит у різний час. Це дасть змогу забезпечити 

правдивість показань. Бажано, щоб раніше допитані свідки не спілкувались 

з особами, допит яких ще не відбувся. Це правило стосується також інших 

учасників процесу, яких уже допитували чи які підлягають допиту. 

З метою забезпечення правдивості й об’єктивності показань свідків 

законодавець встановив правило, згідно з яким кожен свідок допитується 

окремо, без присутності інших свідків. Це надійна гарантія того, що 
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показання кожного свідка будуть мати саме індивідуальний характер, на 

них не вплинуть показання іншої особи [240, с. 230]. 

Ураховуючи, що допит – це складний психологічний процес 

спілкування, законодавець встановив часовий ліміт на спілкування в 

режимі допиту – вісім годин на день, причому без перерви допит не може 

тривати понад дві години. Скільки часу відводиться на перерву, 

законодавець не встановлював. Уявляється, що цей час має бути достатнім 

для відпочинку [240, с. 230]. 

Значення цієї слідчої (розшукової) дії зумовлене його суттєвою 

інформативністю, оскільки за допомогою допитів можна отримати 

відомості практично про всі обставини злочину, нову інформацію, 

уточнені дані, отримані з інших джерел, перевірені висунуті версії [447]. 

Інформація, яку слідчий отримує під час допиту, охоплює значну кількість 

чинників, що дають змогу слідчому оцінити та використати їх у процесі 

розслідування як докази, орієнтири для планування інших слідчих 

(розшукових) дій, зокрема негласного характеру. 

Відповідно до ст. 95 КПК України, показання – це відомості, які 

надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, 

обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у 

кримінальному провадженні. 

З метою отримання необхідної інформації слідчий має опрацювати 

всі наявні матеріали кримінального провадження, проаналізувати ситуацію 

та побудувати допит таким чином, щоб отриманий результат можна було 

використати з максимально можливим корисним коефіцієнтом під час 

подальшого розслідування кримінального правопорушення [304, с. 30]. 

Тому однією з важливих тактичних рекомендацій стосовно підготовки 

слідчого до допиту є ознайомлення його із законодавчими та відомчими 

(міжвідомчими) підзаконними актами, іншими документами, що 

регулюють відносини у сфері будівництва. Слідчий, який проводить 

розслідування злочинів у сфері будівництва, повинен мати достатньо 
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повне уявлення про ту сферу діяльності, у якій було вчинено злочин. Це 

сприятиме досягненню взаєморозуміння з допитуваним, спрямованості, 

конкретності допиту, правильній оцінці одержаних показань. 

У процесі підготовки до слідчої (розшукової) дії в провадженнях із 

зазначеної категорії злочинів предмет допитів зумовлюють такі фактори 

загального і спеціального рівня: 

– сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак злочину, за фактом 

якого розпочато кримінальне провадження; 

– закономірні зв’язки між ними, які дають змогу цілеспрямовано 

виявити невідомі обставини злочину; 

– загальний перелік обставин, що підлягають доказуванню; 

– процесуальний статус допитуваної особи (потерпілий, свідок, 

підозрюваний); 

– роль цієї особи у формуванні обставин події або сприйняття нею 

певної сукупності таких обставин; 

– характерні особливості механізму вчинення таких злочинів: 

способу підготовки, учинення та приховування; 

– характерні особливості відповідно до окремої слідчої ситуації чи 

епізоду злочинної діяльності. 

Підготовка до допиту включає чотири складові: вивчення матеріалів 

кримінального провадження; вивчення спеціальних питань; вивчення 

особи допитуваного; складання плану допиту. 

Важливу роль у матеріалах кримінальних проваджень відіграють 

показання свідків. Їхня повнота і правдивість залежать від вирішення 

тактичних завдань, які має враховувати слідчий, зокрема від:  

– правильного встановлення кола осіб, які володіють інформацією, 

що має значення для розслідування;  

– визначення можливої зацікавленості свідків у результатах 

розслідування чи залежності від осіб, які зацікавлені в цьому; 
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– нейтралізації чинників, які негативно впливають на поведінку під 

час допиту (відмова, ухилення від дачі показань, неправдиві показання);  

– урахування соціальних і психологічних особливостей 

допитуваного;  

– ужиття заходів, спрямованих на попередження подальшої відмови 

від наданих правдивих показань [101, с. 220].  

Допит свідків здійснюють переважно в місці проведення досудового 

розслідування. Водночас закон надає слідчому право допитати особу в 

іншому місці за погодженням з особою, яку необхідно допитати. Це може 

бути місце її проживання, роботи, лікування, тримання під вартою або 

інше місце перебування особи. Порядок виклику особи для проведення 

допиту, зміст повістки про виклик, поважні причини неприбуття особи на 

виклик і наслідки неприбуття передбачені ст. 135–139 КПК України. 

Викликаних у одному й тому самому кримінальному провадженні свідків 

необхідно допитувати окремо. Слідчий, який проводить слідчу 

(розшукову) дію, зобов’язаний вжити певних заходів для дотримання 

вимог закону: викликати для допиту свідків у різний час і з таким 

розрахунком, щоб допитані свідки не спілкувалися з іншими 

допитуваними (потерпілими, підозрюваними, іншими свідками) ні до 

допиту, ні після його закінчення; поміщення свідків у різні кімнати, 

попередження про обов’язок не розголошувати відомості досудового 

розслідування (ст. 222 КПК України). Такі умови провадження допиту 

забезпечують найсприятливішу обстановку для отримання правдивих 

показань, допоможуть усунути вплив на свідків з боку інших осіб. А тому 

допит двох свідків в одному кабінеті, кімнаті або іншому приміщенні 

(навіть різними слідчими) не допускається.  

Брати участь у допиті мають право тільки особи, зазначені в законі, а 

саме: прокурор (п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України); за необхідності – перекладач 

(ст. 68, ч. 3 ст. 224 КПК України); експерт (п. 3 ч. 3 ст. 69 КПК України); 

спеціаліст (ст. 71 КПК України); захисник (ст. 45 КПК України); адвокат – 
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представник свідка (п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК України) тощо. Якщо ж допит 

свідка здійснюють за клопотанням сторони захисту або потерпілого, така 

слідча (розшукова) дія проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та 

(або) її захисника чи представника, крім випадків, коли це неможливо або 

така особа письмово відмовилася від участі в допиті (ч. 6 ст. 223 КПК 

України). Особливе значення має участь у допиті експерта та 

спеціаліста [418, с. 68–69]. 

Аналіз слідчої практики, з огляду на обізнаність свідків про подію 

злочину й особу або осіб, які його вчинили, та інші обставини, що мають 

значення для розслідування, дає змогу визначити три групи свідків. 

1. Працівники контролюючих органів та правоохоронних органів, 

інженерно-технічні працівники та особи, співробітники оперативних 

підрозділів, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії, або особи, які 

брали участь у провадженні слідчих (розшукових) дій як спеціалісти. Під 

час їх допиту слідчий може одержати інформацію про:  

– виявлені ними порушення правил нормативного характеру, що 

визначають спрямованість, регулюють порядок та умови здійснення 

відповідної діяльності, що регламентують права й обов’язки її учасників 

(законів, державних стандартів, інструкцій, наказів тощо); 

– виявлені ними порушення законодавства, причини й умови, що 

сприяли вчиненню економічного злочину, та інші різновиди кримінальних 

правопорушень (злочини проти власності, у сфері господарської 

діяльності, безпеки виробництва та ін.); 

– осіб, від яких отримано інформацію про злочин; 

– обставини вчинення злочину у сфері будівництва; 

– осіб, причетних до його вчинення; 

– спосіб учинення злочину; 

– наслідки злочину, характер і розмір завданої шкоди. 
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Під час допиту співробітників оперативних підрозділів, які брали 

участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії, переважно 

з’ясовують такі обставини: 

– на підставі чого вони брали участь у проведенні негласної слідчої 

(розшукової) дії, характер дій підозрюваного та інших осіб під час 

проведення заходів;  

– як проводили затримання підозрюваного, що було знайдено під час 

цієї дії; 

– що пояснював підозрюваний з приводу своєї протиправної 

діяльності, які саме предмети було вилучено тощо.  

Допит цих осіб може здійснюватись зі збереженням у таємниці 

відомостей про них та із застосуванням щодо них відповідних заходів 

безпеки, передбачених законом [418, с. 71–72]. Відповідно до ч. 3 ст. 256 

КПК України, у разі використання для доказування результатів негласних 

слідчих (розшукових) дій можуть бути допитані особи, з приводу дій або 

контактів яких проводили такі дії. Таким особам повідомляють про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій у строк, передбачений 

ст. 253 КПК України, і в тому обсязі, який зачіпає їх права, свободи чи 

інтереси. 

2. Свідки – очевидці злочинів у сфері будівництва. Під час допиту 

цих осіб слідчий з’ясовує такі обставини: коли і за яких умов вони 

спостерігали за злочинами у сфері будівництва; що їм відомо про особу, 

яка вчиняла такий злочин, які будівельні матеріали, техніку незаконно 

вилучали, способи вчинення таких злочинів або особу, яка найняла для 

незаконного спорудження (без відповідного дозволу на землю) будівлі.  

До іншої категорії свідків, допит яких може дати інформацію про 

вчинення злочинів у сфері будівництва, належать: 

– робітники, які виконують будівельні роботи; 

– охоронці будівельних об’єктів; 

– замовники будівельних послуг; 
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– особи, які одержують підряд на виконання будівельних робіт; 

– керівники будівельних організацій, чи їх окремих підрозділів, а 

також заступники цих керівників (майстри ділянок, виконроби, бригадири, 

завідувачі складів, начальники з технічного контролю тощо); 

– керівники – організації замовника будівельно-монтажних або 

ремонтних робіт; 

– бухгалтери; 

– працівники контролюючих органів; 

– працівники правоохоронних органів; 

– особи, які брали участь у провадженні слідчих дій як спеціалісти; 

– особи, які реалізували будівельні матеріали та інше майно, яким 

незаконно заволоділи у сфері будівництва шляхом розкрадань; 

– працівники, які виконували проектно-кошторисні роботи; 

– родичі, знайомі, сусіди підозрюваних та ін. 

У свідків з числа найманих працівників у разі незаконного вилучення 

будівельних матеріалів або незаконного спорудження будівлі без 

відповідного дозволу на землю слідчий повинен встановити:  

– чи знайомі вони з особою, яка їх найняла;  

– їх обов’язки;  

– режим роботи об’єктів будівництва;  

– кількість найманих робітників та їх обов’язки;  

– наявність і вид технічних засобів, які використовували під час 

незаконного будівництва або незаконного заволодіння будівельними 

матеріалами;  

– шляхи збуту незаконно отриманих будівельних матеріалів, 

причини та умови, що сприяли вчиненню злочину;  

– коли, скільки і де вони купували викрадені будівельні матеріали, 

техніку;  

– їх вид і якісні показники;  

– вид розрахунків;  
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– чи знали вони про протиправність своїх дій (завантаження, 

перевезення, вивантаження, або будівництво); 

– чи знайомі з особою, яка реалізовувала незаконно отримані 

будівельні матеріали й техніку, чи можуть охарактеризувати її. 

3. Свідки, які можуть охарактеризувати підозрюваного (родичі, 

знайомі, приятелі, сусіди та ін.), надати інформацію про спосіб його життя, 

зв’язки, поведінку на роботі, у побуті. Під час допиту цих свідків слідчий 

з’ясовує:  

– чи знайомий свідок з підозрюваним (якщо так, то за яких обставин 

вони познайомилися);  

– як може охарактеризувати підозрюваного; 

– його можливості та зв’язки на роботі. 

Особливість підготовки допиту свідків під час розслідування 

злочинів у будівельній сфері полягає в тому, що слідчому необхідно: 

– вивчити матеріали кримінального провадження; 

– визначити черговість допиту свідків; 

– вивчити законодавство, норми якого було порушено внаслідок 

учинення злочину; 

– встановити коло обставин, що потребують з’ясування; 

– вибрати місце та час проведення допиту, спосіб виклику на допит; 

– вирішити питання щодо необхідності залучення спеціаліста 

(архітектора, інженера, технолога, інших категорій фахівців) до допиту; 

– вивчити соціально-психологічну характеристику допитуваного; 

– вирішити питання щодо необхідності використання звуко-, 

відеозапису. 

Допит осіб як свідків розрізняють залежно від способу вчинення 

злочинів у сфері будівництва. Необхідно обрати прийоми допиту 

відповідно до окремої групи свідків та визначити можливості тактичної 

лінії ведення допиту. Доцільно скласти план допиту, сформулювати 

відповідні запитання. Вивчення якостей особи допитуваного дає змогу 
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обрати найдоцільніший час, встановити психологічний контакт з 

допитуваним, обрати найефективнішу тактику допиту, а також оцінити 

отримані показання [207, с. 38]. У разі допиту свідків, виявлених під час 

проведення початкових слідчих (розшукових) дій, коли немає можливості 

ретельно підготуватися до допиту, слідчий повинен з’ясувати інформацію 

щодо особи допитуваних, їх стосунків з підозрюваними. Найчастіше 

свідкам пропонують спочатку розповісти все, що їм відомо про цю подію. 

Це допоможе слідчому одержати необхідну інформацію і не показати 

обсягу своєї поінформованості. Після вільної розповіді слідчий ставить 

необхідні запитання, а тому використання тактичних прийомів допиту 

залежить від ситуації, що складається під час допиту, та характеру 

інформації. 

Хід і результати допиту слідчий фіксує в протоколі допиту, додаючи 

до нього носії зі звуко-, відеозаписи, плани, схеми й інші додатки. 

У разі вчинення шахрайства, розкрадання матеріальних і грошових 

коштів, привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем як свідків можуть допитувати окремих 

співробітників цієї організації, які, на перший погляд, не брали участь у 

шахрайстві, найняті для проведення технічних операцій, а також робітники 

бригади (або організації), які проводили будівельно-монтажні роботи. Слід 

з’ясувати, які саме роботи виконували, які матеріали і хто закуповував та 

завозив, на яких умовах і з ким домовлялися про ведення робіт, чи були 

виплачені які-небудь грошові кошти за виконані роботи. У разі, якщо 

особа, яка вчинила злочин, невідома, під час допитів необхідно з’ясувати 

всю інформацію, яка допоможе встановити його особу. Як свідків може 

бути допитано представників фіскальних та інших контролюючих 

організацій. 

У процесі допиту свідків, зокрема працівників підприємств, під час 

роботи яких учинено злочин, слід з’ясувати, у яких фінансових, 

комерційних, транспортних та інших документах могли бути відображені 
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обставини тієї чи іншої угоди, щоб згодом здійснити огляд і вилучення цих 

документів. Необхідно також з’ясувати, у яких банках, товариствах, інших 

комерційних структурах можуть зберігатися кошти організації, на які слід 

накласти стягнення збитків або які треба конфіскувати [267, с. 123]. На 

вірогідність показань свідків впливає низка факторів, наприклад, особисті 

стосунки з підозрюваним, наявність певних обставин, що тією або іншою 

мірою компрометують самих свідків. Слідчому слід з’ясувати характер 

взаємин свідка з підозрюваним, його можливу причетність до діянь 

останнього та вжити заходів щодо попередження й викриття надання 

неправдивих свідчень. 

Допит підозрюваних вважають однією з найвідповідальніших слідчих 

(розшукових) дій. На особливості тактики допитів цієї категорії учасників 

кримінального провадження впливає, передусім, ситуація, в умовах якої 

триває така слідча (розшукова) дія. Зміст й окремі тактичні прийоми допиту 

підозрюваного пов’язані з його процесуальним статусом. 

Відповідно до ч. 3 ст. 42 КПК України, підозрюваний має право, 

зокрема, не говорити нічого з приводу підозри проти нього, у будь-який 

момент відмовитися відповідати на запитання (п. 4); давати пояснення, 

показання з приводу підозри, чи в будь-який момент відмовитись їх давати 

(п. 5); на першу вимогу мати захисника та побачення з ним до першого 

допиту, а також після першого допиту – мати такі побачення без 

обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника в проведенні 

допиту (п. 3) тощо. 

Ще до початку допиту підозрюваного доцільно отримати 

інформацію про особу допитуваного за анкетними даними, 

криміналістичними й іншими спеціальними обліками, проаналізувати 

наявні в матеріалах кримінального провадження докази, оперативну 

інформацію. 

Під час подальших слідчих (розшукових) дій, коли наявні певні 

матеріальні та документальні докази за даним провадженням, у межах 



315 

проведення допиту підозрюваних осіб слідчий має можливість 

використовувати їх як тактико-криміналістичний прийом – пред’явлення 

доказів для досягнення різних цілей: прийому пожвавлення пам’яті (під 

час допиту в умовах сприятливої чи безконфліктної слідчої ситуації), 

прийоми викриття неправдивих показань під час допиту в умовах 

несприятливої або конфліктної слідчої ситуації. В останньому випадку 

докази пред’являють поряд з постановкою деталізуючих та (або) 

контрольних питань [380, с. 289].  

Водночас не слід обмежувати допитуваного з огляду на те, що обсяг 

інформації може виходити за межі його діяльності або результатів подій, 

які він спостерігав. В умовах безконфліктної ситуації дії слідчого 

спрямовані на повне відображення показань у протоколі. У конфліктних 

ситуаціях ставлять деталізуючі, конкретизуючі запитання; використовують 

прийоми актуалізації забутого тощо. Вибір конкретного тактичного 

прийому залежить від ситуації слідчої дії. У процесі допиту важливо 

з’ясувати, чи не зберігаються в допитуваного які-небудь речові докази. 

Іноді доцільно пред’явити окремі документи, щодо яких свідки можуть 

дати свої показання [304, с. 31]. Слідчий повинен постійно зберігати 

ініціативу в спрямуванні спілкування, регулюванні процесу обміну 

інформацією. 

Безконфліктна ситуація допиту підозрюваних складається, коли 

допитувані дають цілком правдиві та повні показання. Відповідаючи на 

поставлені слідчим запитання, такий допитуваний у подальшому (зокрема 

під час судового розгляду) під впливом об’єктивних і суб’єктивних 

обставин може змінити свою позицію, а отже, потрібно закріплювати 

показання іншими доказами (показаннями інших учасників провадження, 

зокрема під час одночасного допиту, речовими доказами, документами, 

висновками експертів тощо) [267, с. 58–59]. 

Готовність підозрюваного давати показання стосовно вчиненого ним 

діяння не повинно означати бездіяльність і пасивність слідчого. У процесі 



316 

допиту підозрюваного, який готовий дати правдиві показання, але лише в 

межах поставлених йому питань, доцільно запропонувати йому записати 

свої показання (намалювати схему певного процесу) власноруч (згідно 

ч. 7 ст. 224 КПК України).  

У ситуації, коли особу застали на місці вчинення злочину або 

безпосередньо після його вчинення, певний тактичний сенс має 

невідкладний її допит як підозрюваного, оскільки правопорушник, не 

маючи часу для конструювання хибних версій, зазвичай вимушений 

говорити правду [298, с. 437].  

Конфліктна ситуація виникає в разі, коли підозрюваний не має 

наміру сприяти стороні обвинувачення в отриманні повної та достовірної 

інформації [406]. Такі ситуації можна диференціювати залежно від 

поведінки допитуваного. Ідеться, зокрема, про ситуації, за яких 

допитуваний:  

– не визнає своєї участі в учиненні кримінального правопорушення, 

про яке йдеться в змісті письмового повідомлення про підозру; 

– не заперечує своєї участі в учиненні кримінального 

правопорушення, проте наполягає, що не усвідомлював протиправного 

характеру своїх дій;  

– перекладає вину на інших співучасників;  

– відмовляється від давання показань або дає очевидно неправдиві 

(суперечливі) свідчення. 

У першому випадку позиція підозрюваного зазвичай є продуманою 

та заздалегідь обраною лінією поведінки. Допитувані посилаються на 

відсутність матеріальних слідів їх участі в учиненні злочину або ж інших 

належних доказів підтвердження їх винуватості (передусім, ідеться про 

відсутність свідків). Такий підозрюваний здебільшого готовий до зустрічі з 

правоохоронцями та з цією метою розробляє кілька легенд, на 

використання яких факт його затримання не впливає. 
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Отже, у цій ситуації доцільно відкласти повторний допит та 

ретельніше його підготувати. Слід підготувати речові докази, документи й 

висновки спеціальних перевірок для послідовного пред’явлення 

допитуваному, оцінити можливість проведення одночасних допитів за 

участю інших співучасників, свідків і потерпілих [4]. 

Специфіка другої ситуації означена тим, що підозрюваний визначає 

у своїх діях об’єктивну сторону кримінального правопорушення, однак 

заявляє, що не усвідомлював протиправного характеру своїх дій. Тактичні 

прийми, які використовують у вищезазначених ситуаціях, пов’язані з тим, 

щоб переконати допитуваного в необхідності переосмислити свою 

поведінку та сприяти слідству. Якщо ж підозрюваний заявляє, що в нього 

був намір повернути незаконно одержані ним предмети, необхідно надати 

йому можливість аргументовано викласти свою позицію: що саме завадило 

йому виправити ситуацію, хто може підтвердити його показання, чи 

повідомляв він будь-кому про свої дії, які конкретні заходи він вживав для 

реалізації свого наміру [346, с. 34]. 

У третій ситуації, коли допитуваний перекладає вину на інших 

співучасників (підлеглих, керівників), бажано вже на першому допиті 

детально з’ясувати всі обставини вчинення кримінального 

правопорушення. Найчастіше підозрюваний висловлює готовність давати 

достовірні показання лише в тій частині інкримінованих йому дій, яка, на 

його думку, доказана слідчим. Нерідко позиція допитуваного залежить від 

розподілу функцій у злочинній групі. З цією метою потрібно під час 

допиту одержати відповіді на такі питання: роль підозрюваного в розподілі 

злочинних ролей (організатор, виконавець, пособник, посередник тощо), 

ступінь участі в учиненому злочині кожного зі співучасників. 

На практиці відомі ситуації, коли допитуваний повністю 

відмовляється від давання показань або дає очевидно неправдиві 

(суперечливі) свідчення, що набувають одну з таких форм: підозрюваний 

відмовляється давати будь-які показання щодо суті повідомлення про 
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підозру; категорично заперечує свою причетність до злочину; дає мінливі, 

нестабільні показання, переставляє або навмисно викривляє окремі 

фрагменти події, які пов’язані з його причетністю до кримінального 

правопорушення. 

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень цієї категорії свідчить 

про те, що в процесі допиту слідчі не завжди своєчасно й тактично 

грамотно пред’являють допитуваним як докази документи. Доказами є такі 

типові документи, як державний контракт, договори пайової участі, 

договори підряду, договори інвестування, договори позики, документи, що 

підтверджують наявність дозволу на будівництво, проектна й кошторисна 

документація на майбутній об’єкт будівництва; виконавчі документи, що 

відображають факт виконання та приймання будівельно-монтажних й 

інших робіт; документи, що відображають створення та основні напрями 

діяльності юридичної особи та (або) підприємця, який здійснює будівельні 

роботи, тощо. 

В одних ситуаціях слідчі невиправдано відмовляються від цього 

прийому, в інших – пред’являють документи передчасно, до детального 

з’ясування позиції допитуваного щодо подій і перевірки викладених ним 

фактичних даних. 

Це дає змогу допитуваній особі, передусім якщо це підозрюваний, 

або інший суб’єкт, який перебуває у відкритому або прихованому 

конфлікті зі стороною обвинувачення, зорієнтуватися та скоригувати свою 

позицію з огляду на забезпечення максимально можливої невразливості від 

процесуального впливу. 

Показовим прикладом проведення допиту підозрюваного з 

пред’явленням документів є такий, що відбувся в Головному слідчому 

управлінні Національної поліції України. Так, допитуваному К., який 

виконував обов’язки начальника будівельної дільниці (виконроба), після 

викладення ним показань щодо обсягу та змісту виконаних робіт 

відповідно до проектно-кошторисної документації було пред’явлено 
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кошторис за договором підряду (державного контракту), що відображає 

справжній обсяг і характер робіт, які потрібно було провести. Після цього 

допитуваному невідкладно було запропоновано пояснити причину, що 

призвела до розбіжності з кошторисом, та невиконання в повному обсязі 

будівельно-монтажних і ремонтних робіт
1
. 

Таким чином, завчасна підготовка документів, здійснена з метою їх 

подальшого пред’явлення допитуваному як доказів, дала змогу не лише 

уникнути зайвих пауз, що негативно впливають на підтримання 

психологічного контакту слідчого з допитуваним, а й забезпечила успішну 

реалізацію серії тактико-криміналістичних прийомів, у структурі яких 

пред’явлення доказів є одним з вагомих елементів. 

Важливо правильно встановити черговість допитів підозрюваних, 

якщо в провадженні проходить кілька осіб, адже тактично правильним 

буде спочатку допитати тих, хто виконував у групі другорядну роль, 

раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, 

характеризується позитивно, налаштований давати повні й достовірні 

показання [103, с. 50]. 

Посилення психологічного впливу на допитуваного в умовах 

учинення злочину групою осіб може бути досягнуто за допомогою 

тактичних прийомів, а саме: отримання від допитуваного відомостей про 

співучасників, які дали правдиві свідчення, і про його стосунки з ними; 

пред’явлення на допиті лише тієї частини показань співучасника, який 

зізнався, що, на думку слідчого, є достовірною і підтверджується іншими, 

зібраними в провадженні доказами, або частини показань, які викривають 

допитуваного; обрання найдоцільнішої форми пред’явлення показань 

співучасника, який зізнався (наприклад, надання можливості переглянути 

відеозапис, проведення одночасного допиту кількох осіб тощо); 

                                                           
1
 За матеріалами Головного слідчого управління Національної поліції України, 

2016 р. 
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повідомлення слідчим під час допиту таких фактів чи деталей, про які 

могли знати лише співучасник і допитуваний, тощо [207, с. 39]. 

Тактика допиту підозрюваного за участю захисника визначається 

позицією, якої дотримується сторона захисту. Трапляються ситуації, коли 

захисник використовує неправомірні (неетичні) способи викривлення 

обставин кримінального правопорушення, зокрема підказує 

підозрюваному «потрібну» відповідь на певне запитання слідчого, 

намагається особисто відповідати на запитання. У цих випадках слідчому 

бажано зафіксувати в протоколі допиту конкретну форму відповіді 

допитуваного та підказки захисника (за можливості процитувавши всю 

фразу або основні слова). Попередженню можливих «ексцесів захисників» 

на допитах сприяє застосування під час цієї слідчої (розшукової) дії 

відеозапису. 

Інколи на практиці трапляються випадки, коли один з обов’язкових 

учасників слідчої (розшукової) дії не має можливості особисто брати 

участь у ній. Режим відеоконференції для проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій має певні особливості й труднощі в застосуванні, 

водночас забезпечує отримання необхідних доказів для кримінального 

провадження, які неможливо отримати в інший спосіб. За неможливості 

безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні щодо 

розслідування злочинів у сфері будівництва за станом здоров’я, зайнятості, 

знаходження у віддаленому від місця проведення досудового 

розслідування місці або з інших поважних причин допит може бути 

проведений у режимі відео- або телефонної конференції, слідчий, 

прокурор складає рапорт, у якому зазначає дату й час допитування, дані 

про особу допитуваного, ідентифікаційні ознаки засобу зв’язку, що 

використовував допитуваний, а також обставини, які він повідомив (ст. 232 

КПК України). За необхідності опитування фіксують за допомогою 
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технічних засобів аудіо- чи відеозапису
1
. Для проведення слідчих 

(розшукових) дій у режимі відеоконференції слідчий, прокурор чи слідчий 

суддя повинні залучити спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями і 

навичками, а також забезпечити справність технічних засобів та 

встановити інші технічні умови для проведення відеоконференції
2
.  

Слідчий, прокурор має право провести одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їх 

показаннях. На початку такого допиту встановлюють, чи знають 

викликані особи одна одну і в яких стосунках перебувають між собою 

(ч. 9 ст. 224 КПК України). Свідків попереджають про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання показань і за давання завідомо 

неправдивих показань, а потерпілих – за давання завідомо неправдивих 

показань. 

Причиною суперечностей у показаннях різних осіб можуть бути не 

тільки завідомо неправдиві показання одного з допитуваних, а й 

неправильно зрозумілі будь-які події, недостатня компетентність, застаріла 

інформація тощо. Проведений аналіз слідчої практики з цієї категорії 

проваджень свідчить про те, що не завжди вдається усунути суперечності в 

показаннях учасників одночасного допиту. Особи, яких притягують до 

кримінальної відповідальності в провадженнях цієї категорії, прагнуть 

дати неправдиві показання, що свідчать на їх користь, і пояснюють 

причини відступу від проектно-кошторисної документації будь-якими 

                                                           
1
 Відеоконференція – це інформаційна технологія, що забезпечує одночасно 

двосторонню передачу, обробку, перетворення та візуалізацію інтерактивної інформації 

на відстань у режимі реального часу з допомогою апаратно-програмних засобів 

обчислювальної техніки. Взаємодію в режимі відеоконференції також називають 

сеансом відеоконференцзв’язку. 
2
 Відповідно до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису 

ходу і результатів процесуальних дій, проведених  у режимі відеоконференції під час 

судового засідання (кримінального провадження), затвердженої наказом Державної 

судової адміністрації України від 15 листопада 2012 р. № 155, для того, щоб не 

допустити втрати чи витоку інформації, отриманої під час проведення слідчої 

(розшукової) дії, унеможливити вплив інших осіб на проведення цієї дії, спеціалісти 

застосовують спеціальні заходи та прийоми для кодування, шифрування й інші способи 

захисту вказаної інформації. 

http://ml.zp.court.gov.ua/userfiles/155(1).doc
http://ml.zp.court.gov.ua/userfiles/155(1).doc
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прийнятними для них факторами, такими як недопоставка матеріалів, 

зазначених у проектній документації; використання більш якісних 

матеріалів, які прийнятно використовувати в меншому обсязі, ніж 

передбачено проектною документацією; зміна погодних умов тощо. 

Тому зазвичай на очній ставці особа, що дає правдиві свідчення (яку 

традиційно допитують першою), підтверджує свої показання в присутності 

особи, чиї показання викликають сумніви. Викриття неправдивих свідчень, 

подальша відмова від помилкових показань і їх заміна на правдиві 

свідчення в цьому разі відбуваються епізодично. 

Отже, слідчому доцільно більше ставити деталізуючих, 

конкретизуючих або контрольних питань учасникам одночасного допиту, 

пред’являти як докази різні документи, що суперечать версії допитуваних. 

Не завжди спостерігається активність особи, яка дає правдиві показання, 

щодо постановки питань особі, яка дає неправдиві свідчення. Оголошення 

показань, наданих учасниками допиту на попередніх допитах, 

дозволяється лише після давання ними показань (ч. 9 ст. 224 КПК 

України). 

Слідчий, який має достатньо підстав уважати, що в якомусь 

приміщенні чи в іншому місці зберігаються знаряддя злочину, предмети й 

цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети або 

документи, які можуть мати значення для кримінального провадження, на 

підставі ст. 234 КПК України проводить обшук для їх відшукання та 

вилучення.  

Обшук і вилучення слідів слід проводити тоді, коли є підстави 

вважати, що необхідні документи не буде видано добровільно 

зацікавленими особами або вони можуть навмисно їх зіпсувати, змінити чи 

знищити, у слідчого небагато часу для отримання документів за запитом.  

Фактичними підставами для проведення обшуку є наявність 

достатніх підстав вважати, що: 

1) вчинено кримінальне правопорушення; 
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2) відшукувані речі й документи мають значення для досудового 

розслідування; 

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, 

можуть бути доказами під час судового розгляду; 

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться в зазначеному 

в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. 

Юридичною (правовою) підставою для проведення обшуку є ухвала 

слідчого судді [240, c. 235–236]. 

Під час планування підготовчого етапу обшуку слідчий має: 

1) встановити особу, якій належить житло чи інше володіння, та 

особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 

2) отримати ухвалу слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи (ч. 1 ст. 235 КПК України). Слідчий за 

погодженням з прокурором має звернутися з клопотанням до слідчого 

судді. До клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та 

інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи 

клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у 

межах якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України); 

3) визначити точне місце і час його проведення; 

4) уточнити прикмети предметів, назву, зміст і зовнішній вигляд 

документів, з’ясувати можливі місця їх виявлення, а також місця 

можливого зберігання цінностей, необхідних для забезпечення 

відшкодування матеріального збитку; 

5) визначити коло учасників обшуку (працівники поліції, поняті й 

фахівці); 

6) вирішити, які технічні засоби доцільно використати під час 

проведення відповідних пошукових дій, та забезпечити їх наявність. 

Місцями проведення обшуку й вилучення здебільшого є:  

– приміщення замовника/виконавця будівельних/ремонтних робіт 

(бухгалтерія, юридичний, проектний, кошторисний відділи, архів тощо); 
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– приміщення організації-контрагента, банків та інших кредитних 

установ, аудиторських організацій;  

– місця проживання фізичних осіб – пайовиків та інших інвесторів; 

– приміщення державних органів, що видають ліцензії;  

– адміністративні, складські, виробничі, господарські та інші 

приміщення [163, с. 150–158]. 

Типовими об’єктами пошуку стосовно досліджуваної категорії 

проваджень є дані, які відображають фактичну сторону виробничої та 

фінансової діяльності організації, що проводить будівельні роботи з 

порушенням проектно-кошторисної і звітної документації. Ці дані можуть 

мати вигляд: 

– початкових варіантів документів, які використано в цивільно-

правових угодах з інвесторами після відповідного коригування; 

– початкових варіантів проектно-кошторисної документації; 

– чорнових записів, що відображають реальний облік обсягу та 

змісту будівельно-монтажних і ремонтних робіт; 

– чорнових записів, що відображають розрахунок грошових коштів, 

які обертаються в кримінальній схемі, зокрема витрати, прибуток та (або) 

«відкати»; 

– особистих записів та іншої інформації, що свідчить про наявність і 

характер латентних зв’язків між співучасниками; 

– канцелярського приладдя й засобів офісної техніки, якими 

послуговувалися для виконання підроблених документів або документів, 

які відображають реальну ситуацію у сфері фінансово-господарської 

діяльності організації, що здійснює будівельні роботи, тощо [147, с. 140]. 

У сучасних умовах важливу роль у веденні бухгалтерського обліку 

відіграє комп’ютерна техніка, оснащена сучасним програмним 

забезпеченням. Тому більшість інформації, що має значення для 

розслідування, знаходиться на персональних комп’ютерах осіб, 

відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та звітності, на 
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електронних дисках зберігання інформації. Це зумовлює потребу в їх 

вилученні (ч. 7 ст. 236 КПК України) для дослідження вказаної інформації, 

що зберігається в електронному вигляді. 

Таким чином, об’єктами обшуку є готові документи, що містять 

необхідні реквізити, виконані в рукописному або друкованому вигляді, 

особисті записи, комп’ютерна техніка та знімні носії електронної 

інформації, що зберігають файли, які свідчать про фактичні обставини 

злочину. 

Необхідні документи, що встановлюють факт учинення злочину, 

зазвичай вивчають під час попередньої перевірки (на попередньому етапі 

розслідування). Однак під час перевірки до слідчого надходять не 

оригінали, а фотокопії таких документів, у тому числі підроблених. Тому 

під час обшуку слід вилучати саме оригінали документів.  

За потреби слідчий має право залучати до участі в проведенні обшуку 

підозрюваного, захисника, представника та інших учасників кримінального 

провадження, зокрема спеціаліста, тобто особу, яка володіє спеціальними 

знаннями й навичками застосування технічних або інших засобів і надає 

консультації під час обшуку. Під час проведення обшуку з метою вилучення 

документів доцільно залучати фахівця в галузі фінансової справи й 

економіки [109]. 

Зазвичай обшук належить до невідкладних слідчих (розшукових) дій, 

мету якої може бути досягнуто лише завдяки фактору раптовості з метою 

перешкоджання приховуванню (фальсифікації) слідів злочину передусім у 

первинних і зведених документах [147, с. 138]. Своєчасне проведення 

обшуку гарантує повноту вилучення необхідних доказів. З огляду на це, 

неможливо завчасно викликати для участі в обшуку володільця житла чи 

іншого володіння. Його може бути викликано, наприклад, телефоном чи за 

допомогою іншого зручного для слідчого та для нього засобу, 

передбаченого ч. 1 ст. 135 КПК України, безпосередньо перед початком 

слідчої (розшукової) дії. Водночас такий механізм пов’язаний з 
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витрачанням певного часу, який особа затрачає на прибуття до місця 

проведення обшуку.  

Залежно від об’єкта, обшук може бути чотирьох видів: житла чи 

іншого володіння особи; службових і виробничих приміщень підприємств, 

установ, організацій; місцевості; особи (ч. 3 ст. 208 КПК України). Під час 

особистого обшуку в підозрюваного можуть виявити гроші, документи, що 

посвідчують особу злочинця, листування, записи, з яких можна встановити 

його зв’язки, плани подальшої злочинної діяльності, а також інші 

документи й предмети, що можуть мати значення під час розслідування 

злочинів у сфері будівництва [267, с. 107]. 

Слід пам’ятати, що зволікання з проведенням особистого обшуку 

дасть змогу затриманому знищити або викинути предмети, що викривають 

його. Підозрювані під час затримання можуть вдаватися до різних 

хитрощів. Тому слід уважно стежити за їх поведінкою, припиняти їх 

спроби до втечі та спроби позбутися електронних носіїв, документів. У 

приміщенні правоохоронного органу відразу ж після доставляння 

необхідно провести особистий обшук зі складанням відповідного 

протоколу, у якому детально описати вилучені об’єкти, що можуть бути 

речовими доказами як даної, так і попередньої злочинної діяльності 

(наприклад, записні книжки, записки, документи, електронні носії 

інформації, мобільні телефони тощо). Якщо ж підозрюваному під час 

затримання вдалося позбутися тих чи інших предметів, документів, то 

необхідно відразу зробити огляд місця події та зафіксувати вилучення 

викинутих об’єктів, про що скласти протокол. Доцільно провести обшук і 

за місцем проживання затриманого. 

Обшук також може бути засобом встановлення групового характеру 

злочину й отримання інформації про існування організованого злочинного 

угруповання, його склад, цілі, розподіл ролей між співучасниками, особу 

організатора тощо [1]. Найефективнішим слід вважати проведення 

групових обшуків, тобто одночасне проведення серії обшуків за місцем 
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проживання підозрюваного, на дачах, у підсобних приміщеннях, сховищах 

і транспортних засобах. Раптовість групового обшуку позбавляє 

зацікавлених осіб можливості попередити один одного про небезпеку й 

заховати або знищити предмети. Для проведення цієї тактичної операції 

створюють належну кількість слідчо-оперативних груп. Кожну з них 

очолює слідчий, який самостійно керує обшуком на місці. 

На обрання організаційних і тактичних прийомів проведення обшуку 

у провадженнях досліджуваної категорії впливають такі чинники: об’єкти, 

на яких слід проводити обшук (об’єкти обшуку); предмети й документи, які 

потрібно вилучати (об’єкти пошуку); послідовність і конкретні терміни 

проведення кожної слідчої дії. Відповідні дані можуть бути одержані 

кримінально-процесуальним шляхом і міститись у матеріалах 

кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях 

громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах), у протоколах 

слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій тощо. Важливим 

є те, що докази, на підставі яких виноситься клопотання про проведення 

обшуку, мають відповідати вимогам допустимості (ст. 86–88 КПК України). 

Важливе значення під час розслідування злочинів у сфері будівництва 

має пред’явлення для впізнання. Ця слідча (розшукова) дія полягає в 

пред’явленні свідку, потерпілому, підозрюваному (обвинуваченому) об’єкта 

впізнання з метою встановлення тотожності, подібності або відмінності 

певного об’єкта з тим об’єктом, який свідок, потерпілий, підозрюваний 

(обвинувачений) спостерігав за певних обставин раніше. 

Залежно від об’єкта пред’явлення для впізнання розрізняють такі його 

види: пред’явлення особи для впізнання; пред’явлення речей для впізнання; 

пред’явлення трупа для впізнання. 

Перед проведенням такої слідчої (розшукової) дії закон не передбачає 

винесення спеціальної постанови. Виняток з цього правила становлять лише 

випадки, коли сторона кримінального провадження чи потерпілий 

заперечують проти проведення впізнання в режимі відеоконференції під час 
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досудового розслідування. Так, відповідно до ч. 2 ст. 232 КПК, у разі, якщо 

сторона кримінального провадження чи потерпілий заперечує проти 

здійснення дистанційного досудового розслідування, слідчий, прокурор, 

слідчий суддя може прийняти рішення про його здійснення лише 

вмотивованою постановою (ухвалою), обґрунтувавши в ній прийняте 

рішення. 

За своєю сутністю пред’явлення для впізнання полягає в проведенні 

ідентифікації об’єкта. З метою отримання об’єктивної інформації, перед 

пред’явленням для впізнання необхідно з’ясувати, за якими ознаками чи 

прикметами особа може впізнати об’єкт, який їй пред’являють [240, с. 233]. 

Однією з типових ситуацій пред’явлення для впізнання осіб у 

провадженнях про злочини у сфері будівництва є така, що пов’язана з 

фальсифікацією проектно-кошторисної або звітної документації. Ідеться 

безпосередньо про впізнавання шахраїв, які укладали договори пайової 

участі в будівництві від імені організації з оформленням відповідної 

документації. Інша ситуація пов’язана з фіктивним оформленням осіб як 

працівників організації, які нібито виконували будівельно-монтажні або 

ремонтні роботи, або здійснювали управлінські функції, але насправді ці 

особи не мали стосунку до певного виду діяльності. У цьому разі метою 

вказаної слідчої (розшукової) дії буде не впізнавання, а навпаки, констатація 

нездатності особи, яка впізнає (керівник організації), впізнати кого-небудь з 

представлених для впізнання, оскільки насправді ці особи ніколи не 

зустрічалися з керівником, але формально були оформлені в цій організації 

та регулярно отримували заробітну плату за проведення будівельно-

монтажних або ремонтних робіт. 

Після прийняття заяви від потерпілого та його допиту, у процесі 

якого з’ясовано прикмети шахрая, а також обставини, за яких він бачив цю 

особу (ч. 1 ст. 228 КПК України), можна в присутності понятих пред’явити 

потерпілому фотознімками шахраїв або матеріали відеозапису із 

зображенням особи, яка підлягає впізнанню, за умови зображення на них 
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не менше чотирьох осіб. Без понятих проводити пред’явлення особи чи 

речі для впізнання можливо лише в разі застосування безперервного 

відеозапису проведення відповідної слідчої (розшукової) дії (ч. 7 ст. 223 

КПК України). Фотознімків має бути не менше трьох, вони не мають 

відрізнятися один від одного за формою та іншими особливостями, що 

суттєво впливають на сприйняття зображення. За необхідності факт такого 

впізнавання можна зафіксувати в протоколі допиту. Особи на інших 

фотознімках мають бути тієї самої статі й не повинні мати різких 

відмінностей у віці, зовнішності й одязі з особою, яка підлягає впізнанню 

(ч. 7 ст. 228 КПК України). Власне факт виявлення шахрая серед значної 

кількості людей свідчить про впевненість потерпілого в тому, що 

затриманий і є саме тією особою, яка обманним шляхом отримала від 

нього гроші. 

Під час пред’явлення речей для впізнання, наприклад, викрадених 

будівельних інструментів, техніки, спочатку слідчий, прокурор або 

захисник запитує в особи, яка впізнає, чи може вона впізнати цю річ, 

опитує про ознаки, за якими впізнає річ, й обставини, за якими вона цю річ 

бачила, про що складають протокол. Якщо особа заявляє, що вона не може 

назвати ознаки, за якими впізнає річ, проте може впізнати її за сукупністю 

ознак, особа, яка проводить процесуальну дію, зазначає це в протоколі (ч. 1 

ст. 229 КПК України). Такою особою може бути свідок, потерпілий, 

підозрюваний як очевидець, який сприймав певну особу чи річ раніше. 

Загальною процесуальною вимогою є те, що проведенню 

пред’явлення для впізнання особи та речей обов’язково має передувати 

окрема слідча (розшукова) дія – допит особи, яка впізнає, під час якого 

обов’язково з’ясовують питання: щодо зовнішнього вигляду і прикмет та 

особливих ознак об’єкта впізнання; про обставини, за яких об’єкт 

впізнання сприймався раніше; якщо об’єкт може бути впізнано за 

сукупністю ознак, то в протоколі допиту зазначають, за сукупністю яких 

саме ознак може відбутися впізнання; чи може і чи бажає особа взяти 
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участь у впізнанні; проведення попереднього допиту особи, яка впізнає, і 

складання протоколу допиту здійснює слідчий, прокурор як процесуально 

уповноважена особа. У проведенні такого допиту може брати участь 

захисник, який користується всіма наданими йому правами. 

 

 

 

4.2. Тимчасовий доступ до речей і документів  

(їх виїмка) як захід забезпечення кримінального провадження під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва 

 

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із найбільш 

поширених заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема під 

час розслідування злочинів у сфері будівництва. 

Попри значну кількість фактів провадження зазначеного заходу в 

правоохоронній діяльності, у науковій і навчальній літературі висвітлено 

переважно його процесуальні аспекти, а криміналістичні – невиправдано 

залишаються поза увагою вчених і практиків. Проте саме від правильної 

організації й тактики тимчасового доступу до речей і документів 

(їх виїмки) залежить успіх його проведення, належність і допустимість 

отриманих у процесі його провадження доказів [367, с. 114]. 

Тимчасовий доступ до речей і документів (глава 15 КПК України) 

полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні 

якої перебувають такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, 

зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, 

судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей 

і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. 

Цей захід забезпечення кримінального провадження процесуалісти 

визначають по-різному. Так, О. Ю. Хабло тлумачить тимчасовий доступ до 

речей і документів у межах положень ч. 1 ст. 159 КПК України, зокрема як 
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процесуальну дію, за якої сторони кримінального провадження можуть: 

1) ознайомитись із певними речами та документами, які мають значення 

для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 2) виготовити їх 

копії; 3) здійснити виїмку цих речей і документів. Виїмку речей або 

документів можна здійснювати в разі, якщо є достатні підстави вважати, 

що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей 

чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети 

отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України)  

[420, с. 232]. 

У своюю чергу, І. В. Гловюк стверджує, що тимчасовий доступ до 

речей і документів – це захід забезпечення кримінального провадження, 

що полягає в зобов’язанні особи, яка володіє речами й документам, надати 

стороні кримінального провадження можливість ознайомитись із ними, 

зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, 

судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) [110, с. 293].  

На думку В. І. Сліпченка, цей захід вважається одним із 

найскладніших на практиці, оскільки спрямований на пошук та отримання 

інформації (доказів) під час безпосереднього ознайомлення зі змістом, 

формою та ознаками речей і документів [369, с. 507–508].  

О. М. Гумін вказує, що під час тимчасового доступу до речей і 

документів норми кримінально-процесуального законодавства 

врегульовують діяльність не лише сторін кримінального провадження, а й 

інших осіб, зокрема тих, які володіють речами й документами, що є 

об’єктом тимчасового доступу [122, с. 91]. 

Підставами проведення тимчасового доступу до речей і документів 

передусім слід вважати загальні підстави застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування 

таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального 

правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для їх 
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застосування; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий 

ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні 

слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого 

слідчий, прокурор звертається із клопотанням [122, с. 91–94].  

У ч. 5 ст. 163 КПК України закріплено додаткові підстави 

застосування тимчасового доступу до речей і документів: обґрунтована 

підозра, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у 

володінні відповідної фізичної або юридичної особи; вказані речі або 

документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами 

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у 

кримінальному провадженні; вказані речі або документи не становлять 

собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану 

законом таємницю. 

Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану 

законом таємницю, визначено у відповідних законах України: «Про 

державну таємницю», «Про нотаріат», «Про банки і банківську 

діяльність», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» 

тощо [240, с. 203]. 

Учені слушно наголошують на двох порядках розгляду слідчим 

суддею, судом клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. 

Перший полягає в тому, що після отримання клопотання про тимчасовий 

доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснюють судовий 

виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі й документи. У 

повістці про судовий виклик зазначають про обов’язок збереження речей і 

документів у тому вигляді, у якому вони перебувають на момент 

отримання виклику. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю 

сторони, яка його подала, та особи, у володінні якої знаходяться речі й 

документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої 

знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення 

нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. 
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Другий варіант застосовують, якщо сторона, яка звернулася з 

клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує 

реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. У такому разі 

клопотання розглядають без виклику особи, у володінні якої вони 

знаходяться [240, с. 203]. 

На важливість дослідження організації і тактики проведення 

тимчасового доступу до документів у кримінальних провадженнях про 

економічні злочини вказує те, що саме документи в кримінальних 

провадженнях вказаної категорії є переважаючим видом доказів. Саме на 

основі фактичних даних, що містяться в документах – доказах, формують 

як акт про підозру особи в учиненні кримінального правопорушення, так 

і обвинувачення [367, с. 114]. 

Відсутність процесуальної можливості вилучення предметів і 

документів на початковому етапі кримінального провадження нерідко 

визначає «підміну» процесуальної форми проведення окремих 

процесуальних дій, що перешкоджає виконанню завдань кримінального 

судочинства [430, с. 179–185]. Адже з метою отримання інформації, що має 

значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчому 

надано право витребувати необхідні відомості за письмовими запитами. 

Водночас процесуальний порядок отримання оригіналів чи копій будь-яких 

документів, навіть тих, що містять загальнодоступні відомості, пов’язаний з 

прийняттям відповідного рішення слідчим суддею чи судом (згідно з 

положеннями глави 15 КПК України). Така позиція законодавця значно 

збільшує обсяг документообігу та настільки ж знижує рівень оперативності 

щодо прийняття важливих процесуальних рішень [430, с. 180–181]. 

Практика засвідчує, що злочини у сфері будівництва часто вчиняють 

шляхом використання певних прогалин в організації будівельного 

виробництва, його фінансуванні, обліку виконуваних робіт й оплаті праці 

робітників. Докази цієї злочинної діяльності можна відшукати в 

документації, що стосується будівельної організації. 
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Аналіз кримінальних проваджень про злочини цієї категорії 

підтверджує, що тимчасовий доступ до речей і документів проводять на 

різних етапах досудового розслідування. Ознайомлення з вилученими в 

процесуальний спосіб бухгалтерськими, технічними документами й 

документами відділу кадрів є одним з найбільш ефективних методів 

перевірки та пошуку значущої інформації. Тому визначення кола цих 

документів має важливе практичне значення. Однак під час реалізації 

відповідних положень законодавства в слідчій практиці часто виникають 

проблеми правового й організаційного характеру. 

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їхніх 

частин, мобільних терміналів систем зв’язку забезпечують шляхом зняття 

копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних 

системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх 

вилучення [241]. 

Зазначені заходи мають процесуальний характер і регулюються 

кримінальним процесуальним законом [239, с. 256; 253, с. 248–252], 

спрямовані на встановлення обставин кримінального 

правопорушення [239, с. 258], отримання засобів доказування [240, с. 165] 

та збирання й перевірку доказів [110, c. 293–296]. 

Важливо з’ясувати мету тимчасового доступу до речей і документів. 

Відповідно до КПК України, вона полягає в забезпеченні дієвості 

провадження, яку науковці тлумачать як можливість виконання завдань, 

заради яких кримінальне провадження здійснюється [288, c. 306 ]. 

Згідно з результатами узагальнення судової практики щодо розгляду 

слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, органи досудового розслідування, вживаючи 

таких заходів, намагаються досягти мети, яка їм не притаманна. Це 

стосується випадків, коли в клопотанні порушується питання про тимчасовий 

доступ до речей і документів з метою збирання доказів. Водночас поза 

увагою слідчого, прокурора, слідчого судді залишається та обставина, що 
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збирання доказів, зокрема речових, відбувається через проведення слідчих 

(розшукових) дій (зокрема шляхом їх вилучення під час огляду, проведення 

обшуку). Таким чином, законодавець надає можливість отримати речові 

докази шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів 

передусім як виняток та лише за неможливості проведення слідчих 

(розшукових) дій [340]. 

Отже, вважаємо, що головною метою проведення тимчасового 

доступу до речей і документів під час досудового розслідування злочинів у 

сфері будівництва є створення для сторін кримінального провадження 

процесуальної можливості збирання доказів. Це зумовлено тим, що під час 

зазначеної процесуальної дії слідчий може ознайомитися з певними 

категоріями документів, які мають значення для встановлення обставин 

злочинів у сфері будівництва, та виготовити їх копії. Якщо існує реальна 

загроза зміни або знищення документів, то слід провести їх виїмку. Однак 

якщо така загроза не існує, то доцільно провести відповідні слідчі 

(розшукові) дії – огляд чи обшук, під час яких за потреби вилучити 

оригінали. 

Для ефективного досудового розслідування злочинів у сфері 

будівництва важливо визначити можливий предмет тимчасового доступу 

до речей і документів. 

Кримінальне процесуальне законодавство не надає чіткого переліку 

об’єктів, щодо яких може бути надано тимчасовий доступ [110, с. 293–296]. 

Законодавець лише зазначає в п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, що в клопотанні 

про тимчасовий доступ до речей і документів щодо речей і документів, які 

містять охоронювану законом таємницю, має бути обґрунтовано можливість 

використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та 

неможливість в інший спосіб довести певні обставини.  

Нормативно закріплено також перелік речей і документів, щодо яких 

заборонено доступ. Категорично забороняється доступ до листування або 

інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-
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якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової 

допомоги; об’єктів, які додані до такого листування або інших форм обміну 

інформацією (ст. 161 КПК України). Окремий правовий режим встановлено 

і стосовно відомостей, які належать до охоронюваної законом таємниці 

(ст. 162 КПК України).  

Найчастіше предметом тимчасового доступу до речей і документів 

під час розслідування злочинів у сфері будівництва є договірна, проектно-

технічна, кошторисна та виробнича документація, яку можна поділити на 

такі групи: 

1) фінансово-звітні документи:  

виписки за особовими рахунками; роздруківки банківських операцій;  

локальний кошторис, відповідно до якого встановлюється вартість 

проведення будівельних/ремонтних робіт;  

платіжні доручення, за якими перераховуються грошові кошти як 

розрахунок за виконані роботи;  

платіжні доручення, у яких фіксуються фінансові зобов’язання 

сторін і сплачені кошти;  

роздруківки руху коштів на розрахункових рахунках;  

рахунки-фактури, що підтверджують операції з купівлі будівельних 

матеріалів і містять вичерпні відомості про їх вартість, марку, кількість 

тощо;  

локальний кошторис;  

зведений кошторисний розрахунок;  

бухгалтерські довідки щодо балансу грошових коштів/матеріальних 

цінностей;  

відомості на видачу заробітної плати за договором підряду;  

видаткові касові ордери;  

розрахунково-платіжні відомості;  

накази службових осіб про затвердження кошторисної документації 

на проведення ремонтних/будівельних робіт;  
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рішення сесій міських, районних, районних у містах рад, а також 

державних адміністрацій стосовно затвердження видатків для проведення 

будівельних/ремонтних робіт;  

розрахунково-платіжні відомості; дані, що містяться в Реєстрі 

бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів;  

договори про закупівлю робіт за державні кошти;  

графіки фінансування та виконання робіт, що є додатками до 

договору генпідряду;  

податкова документація та бухгалтерська звітність;  

регістр бухгалтерського обліку – головна книга;  

оборотно-сальдові відомості;  

регістри синтетичного й аналітичного обліку за всіма 

використовуваними рахунками бухгалтерського обліку за певний період;  

податкові регістри;  

звітність за страховими внесками до позабюджетних фондів;  

документи щодо роботи з органами Державної фіскальної служби;  

документи з розрахунків з підзвітними особами, зокрема авансові 

рахунки;  

документи з обліку праці та заробітної плати;  

реєстри обліку отриманих і виданих податкових накладних;  

касові документи;  

виписки з банку за розрахунковими рахунками;  

документи від постачальників (прибуткові накладні);  

акти на списання матеріальних цінностей;  

первинні документи з обліку нематеріальних активів;  

журнали обліку виданих довіреностей; 

2) документи, що відображають результати внутрішніх і зовнішніх 

перевірок, у тому числі незалежних контролюючих органів:  
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результати внутрішнього аудиту (готується висновок аудиторського 

звіту за результатами внутрішнього аудиту окремих питань фінансово-

господарської діяльності установи, організації тощо);  

акти ревізії фінансово-господарської діяльності об’єкта, де вчинено 

злочин;  

матеріали результатів зустрічних звірок;  

дефектний акт, відповідно до якого встановлюються обсяги 

виконання будівельних робіт на об’єкті ремонту або реконструкції;  

акт проведення контрольних обмірів виконаних підрядних робіт за 

актом приймання виконаних робіт (проводить комісія в складі 

представника замовника, виконавця, спеціаліста з відділу капітального 

будівництва міської ради, представників Держаудитслужби);  

акти позапланової документальної перевірки; матеріали перевірок 

територіальних органів Державної фіскальної служби;  

матеріали, що перебували або перебувають у виконавчому 

провадженні Державної виконавчої служби стосовно окремих суб’єктів;  

результати зустрічних перевірок за контрагентами;  

акти обстеження стану об’єктів з метою визначення переліку й 

обсягу робіт, які необхідно здійснити в межах будівельних/ремонтних 

робіт;  

результати зустрічних перевірок Держаудитслужби;  

результати позапланової інвентаризації матеріальних цінностей;  

акти інвентаризаційних комісій стосовно виявлення, огляду та 

перевезення неоприбуткованих матеріальних цінностей підприємства; 

інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей;  

акти огляду, службові записки про результати огляду об’єктів та 

результати робіт; 

3) цивільно-правові договори на виконання певного обсягу 

будівельних/ремонтних робіт:  
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договори підряду, відповідно до умов якого підрядчик зобов’язаний 

виконувати роботи в розмірі підсумкової вартості та у відповідні строки, 

що встановлені графіком виконання робіт, складеним підрядником до 

початку виконання робіт, здійснювати роботи відповідно до кошторисної 

документації, будівельних норм і правил, графіка виконання робіт;  

акт прийому виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В);  

акти виконаних робіт, зокрема документи від покупців;  

договори з постачальниками, покупцями й іншими контрагентами;  

договір генпідряду, предметом якого є комплекс робіт з будівництва 

конкретного об’єкта, наприклад, інженерне забезпечення відповідно до 

затвердженої проектно-кошторисної документації і технічної 

характеристики об’єкта з прокладенням зовнішніх інженерних мереж, 

зовнішнього освітлення, благоустрою та озеленення території;  

договір капітального будівництва;  

акт здачі-приймання документації за договором на виготовлення 

проектної документації;  

додаткові угоди до договорів будівельного підряду;  

довідки про вартість виконаних робіт (типова форма № КБ-3 

«Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати»);  

оригінали (копії) претензій;  

акти приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне 

зберігання;  

декларації про початок виконання будівельних робіт;  

проекти на капітальний ремонт/будівництво;  

акти на збереження матеріальних цінностей/грошових коштів;  

акти прийому-передачі матеріалів [164, с. 95–98]. 

У кримінальних провадженнях про розкрадання у сфері будівництва 

тимчасовий доступ до документів зазвичай здійснюють в: 

– офісах компаній – управителів коштів і компаній-забудовників, 

зокрема щодо документів: установчих, реєстраційних, організаційно-
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управлінських, бухгалтерської звітності; на підставі яких укладено договір 

з довірителем про участь у фонді фінансування будівництва; що 

підтверджують прийняття в експлуатацію об’єктів, закінчених 

будівництвом; 

– банківських установах (відносно документів щодо відкриття 

розрахункового рахунку, переказу готівки, а також документів, які 

підтверджують фінансовий стан забудовника, обіг коштів на рахунку, 

участь банку у фінансуванні будівництва; 

– органах місцевої влади (міськдержадміністраціях), зокрема щодо 

дозвільної, технічної та проектно-кошторисної документації; 

– інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю 

(дозволи на виконання будівельних робіт або документи, подані 

забудовником для одержання такого дозволу); 

– Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг (документи, які подають для здійснення 

реєстрації фінансової установи та внесення інформації до реєстру 

Держкомфінпослуг); 

– інших установах, документи яких містять допоміжну інформацію, 

що має значення в справі (органах державного санітарного нагляду, 

державного пожежного нагляду, Державної фіскальної служби, 

Національної поліції, нотаріальних конторах, страхових компаніях, офісах 

операторів і провайдерів телекомунікацій тощо). 

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в 

операторів та провайдерів телекомунікацій слідчий, прокурор можуть 

отримати інформацію про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних 

послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів 

передавання тощо; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання 

телекомунікацій (абонентський номер, SІМ-карту, IМЕІ, МАС адреси, ІР-

адресу тощо); місце перебування в минулому ідентифікованого кінцевого 

обладнання телекомунікацій (за азимутом) у зоні дії певних базових 
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станцій у певний час або його проміжок; прізвища, імена, по батькові та 

інші відомості про абонентів телекомунікаційних послуг; маршрути 

переданої інформації незалежно від виду телекомунікаційної мережі; 

вихідне з’єднання – номер сторони, з якою зв’язувалися, навіть якщо 

зв’язок не було встановлено; вхідне з’єднання – номер сторони, яка 

зв’язувалась, навіть якщо зв’язок не було встановлено; початок, кінець і 

тривалість з’єднання, яке відбулося, без розкриття змісту переданої 

інформації; фактичне місце призначення та проміжний абонентський 

номер (у разі, якщо зв’язок було переадресовано) [44]. 

З огляду на специфіку фінансування процесу будівництва, зазвичай 

виникає потреба в отриманні інформації, що становить банківську 

таємницю. Законодавством передбачено такі способи одержання вказаної 

інформації: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої 

інформації (п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність»); за рішенням (ухвалою) суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України 

«Про банки і банківську діяльність», ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК 

України); під час проведення слідчих (розшукових) дій (обшук у 

банківській установі, допит представника банку) і негласних слідчих 

(розшукових) дій. Банк не має права відмовлятися пред’явити або видати 

документи чи їх копії або інші предмети, про які йдеться в ухвалі суду про 

тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 165 КПК України). 

Під час розслідування злочинів проти власності або у сфері 

господарської та службової діяльності нерідко виникає потреба в 

тимчасовому доступі до інформації, що може становити таємницю 

нотаріальних дій (п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України). Трапляються 

непоодинокі випадки відмови приватних нотаріусів стосовно вилучення 

слідчим реєстрів нотаріальних дій, документів, що передані нотаріусу на 

зберігання, а також печатки нотаріуса на підставі ухвали суду, адже 

відповідно до Закону України «Про нотаріат», вилучення таких речей і 

документів не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи 
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печатка нотаріуса можуть бути надані суду за його мотивованою 

постановою лише для огляду та мають бути повернуті судом негайно після 

огляду (ст. 81 Закону). Як свідчить практика, приватні нотаріуси на 

власний розсуд тлумачать положення цієї статті, пояснюючи слідчим, що 

документи, передані нотаріусу на зберігання, – це будь-які документи, 

передані сторонами під час укладення нотаріально посвідчених угод, 

посвідчення довіреностей
1
. 

Слідчий має володіти достовірною інформацією про місце зберігання 

документів, доступ до яких він планує отримати. Така інформація може 

бути отримана під час допиту свідків, підозрюваних, у тому числі 

одночасних допитів, слідчих оглядів та інших слідчих (розшукових) дій. 

Але найчастіше відомості про місце зберігання документів, що цікавлять 

слідчого, отримують у межах проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій, пов’язаних із втручанням у приватне спілкування – під час 

дослідження інформації, отриманої внаслідок зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України), зняття 

інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК України) 

тощо. Саме володіння достовірною інформацією про володільця та місце 

зберігання документів часто є запорукою успіху провадження тимчасового 

доступу слідчого до них. Самостійно шукати ці документи, оглядати 

приміщення, відкривати шафи, сейфи, оглядати вміст комп’ютерної 

техніки, здійснювати будь-які інші пошукові дії під час провадження 

тимчасового доступу до документів слідчому забороняється [367, с. 119]. 

                                                           
1
 Посилання на проведення вилучення реєстру нотаріальних дій і печатки судом, 

їх огляд судом та повернення приватним нотаріусам, нотаріальним конторам фактично 

покладає на суд обов’язок проведення таких заходів забезпечення кримінального 

провадження та слідчої (розшукової) дії на стадії досудового розслідування. Тому для 

усунення суперечностей на законодавчому рівні пропонується дозволити відбирати 

експериментальні зразки печатки нотаріуса, а також вилучати документи з вільними 

зразками відбитків печатки для проведення порівняльних досліджень під час виконання 

судово-технічних експертиз. Що ж до реєстру нотаріальних дій, то слідчим варто 

обмежуватися дослідженням його за копіями або забезпечити дослідження експертом в 

оригіналі за місцем його зберігання в приватного нотаріуса (нотаріальній конторі). 
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Сторони кримінального провадження мають право звернутися до 

слідчого судді під час досудового розслідування чи суду в процесі 

судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і 

документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України (виняток 

становлять лише речі й документи, до яких заборонено доступ). Слідчий 

має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з 

прокурором. 

Згідно роз’яснення Міністерства юстиції України стосовно 

застосування норм кримінального процесуального законодавства, що 

стосуються тимчасового доступу до речей і документів, під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва слід враховувати такі 

положення: 

1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і 

документів має бути зазначено, зокрема, найменування юридичної особи, 

яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів, назву, опис, інші 

відомості, які дають можливість визначити речі й документи, до яких має 

бути надано тимчасовий доступ, розпорядження надати (забезпечити) 

тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та 

надати їй можливість вилучити речі й документи, якщо відповідне рішення 

прийнято слідчим суддею, судом (ст. 164 КПК України). 

2. Особа, зазначена у відповідній ухвалі слідчого судді, суду як 

володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ 

до речей і документів особі, вказаній у такій ухвалі слідчого судді, суду 

(ст. 165 КПК України). 

3. Вказана в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити 

особі, зазначеній в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал 

відповідного судового рішення, вручити його копію, а також залишити 

опис речей і документів, які були вилучені на виконання цього рішення. 

4. На вимогу володільця особа, яка пред’являє ухвалу про 

тимчасовий доступ до речей і документів, має залишити копію вилучених 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1478162442546516#n1598
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1625
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1635
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документів. Такі копії виготовляють з використанням копіювальної 

техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або особи, яка 

пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. 

6. Ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи 

з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка 

ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 233 КПК 

України). 

7. Іншим володінням особи може бути транспортний засіб, земельна 

ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, 

господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться 

у володінні особи (ч. 2 ст. 233 КПК України). 

8. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка 

володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній 

особі має бути пред’явлено ухвалу та надано її копію (ч. 3 ст. 236 КПК 

України). 

9. Ухвала слідчого судді про обшук житла чи іншого володіння 

особи повинна містити, серед іншого, відомості про житло чи інше 

володіння особи (їх частину), які мають підлягати обшуку, особу, якій 

вони належать, та особу, у фактичному володінні якої вони знаходяться, 

речі, документи, для виявлення яких проводять обшук (ч. 2 ст. 235 КПК 

України). Аналогічні відомості повинні міститися в ухвалі слідчого судді 

про огляд житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України). 

10. Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до 

речей і документів, обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи 

вказується в ухвалі та не може перевищувати одного місяця з дня її 

постановлення (ст. 164, ч. 2 ст. 235 КПК України) [451]. 

У клопотанні слідчого має бути зазначено такі дані: короткий виклад 

обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається 

клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2183
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2184
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2217
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2206
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2225
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1625
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2206


345 

відповідальність; речі й документи, тимчасовий доступ до яких планується 

отримати; підстави вважати, що речі та документи перебувають або 

можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному 

провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, 

якщо відповідне питання порушується стороною кримінального 

провадження. 

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання 

про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює 

судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. 

Так, слідчий суддя, суд розглядають клопотання за участю сторони 

кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні 

якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених ч. 2 

ст. 163 КПК України (ч. 4 ст. 163 Кодексу). Неприбуття за судовим 

викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без 

поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є 

перешкодою для розгляду клопотання. 

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального 

провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх 

підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи 

документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без 

виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. 

Однак науковці слушно зауважують, що довести наявність такої 

загрози можна не завжди [110, с. 293–296; 392, с. 182–187]. Зволікання ж 

часто призводить до знищення, приховування речей і документів. 

Виконуючи припис ч. 6 ст. 132 КПК України, слідчий має додати до 

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів витяг з ЄРДР 

щодо кримінального провадження, а також копії матеріалів, якими слідчий 

обґрунтовує свої доводи. Таке роз’яснення надано Вищим спеціалізованим 
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судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у п. 7 

вищезазначеного інформаційного листа [324]. 

Не менш важливим у процесуальному контексті є питання 

тимчасового доступу до речей і документів сторони захисту. На відміну від 

органів досудового розслідування, на які законодавець покладає обов’язок 

щодо дотримання чіткої процедури вилучення та огляду речей і 

документів, а також подальшого забезпечення збереження вилученого 

майна, сторона захисту не має таких зобов’язань. Таким чином, наслідком 

першочергового отримання захисником тимчасового доступу до речей і 

документів, без їх огляду та проведення необхідних досліджень стороною 

обвинувачення, може стати втрата доказової інформації, у зв’язку з 

умисним або необережним знищенням криміналістично значущих слідів
1
. 

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про тимчасовий 

доступ до речей і документів має подаватися до місцевого суду, у межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового 

розслідування, що здійснює розслідування злочинів у сфері будівництва. 

Строк дії ухвали тимчасового доступу до речей чи документів не може 

перевищувати одного місяця з дня її постановлення (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК 

України). Тому в разі, якщо інтереси досудового розслідування вимагають 

залишення вилучених речей і документів у розпорядженні слідчого на більш 

тривалий строк для проведення процесуальних або слідчих (розшукових) дій, 

на ці речі та документи має бути накладено арешт майна в порядку, 

передбаченому главою 17 КПК України. Закінчення строку дії ухвали про 

застосування заходу забезпечення кримінального провадження свідчить про 

припинення цього заходу забезпечення та поновлення прав і свобод особи, 

щодо якої він застосовувався або інтересів якої стосувався [369, с. 507–514]. 

                                                           
1
 Вважаємо за доцільне унормувати порядок проведення вилучення речей і 

документів, за наявності клопотання сторони захисту щодо надання права проводити 

зазначену процесуальну дію виключно слідчому або прокурору, за умови обов’язкової 

участі представників сторони захисту, з подальшим отриманням ними відповідних 

копій вилучених документів. 
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Порядок виконання ухвали слідчого судді (суду) також має певні 

особливості. Проведення тимчасового доступу до речей і документів 

складається з кількох етапів, що передують один одному та пов’язані між 

собою структурно й тактично.  

Перший етап, підготовчий, передбачає встановлення його завдань і 

цілей, з’ясування відомостей про потрібні речі й документи, аналіз доказової 

інформації. Загалом підготовчий етап становлять дії слідчого, що передують 

проведенню тимчасового доступу до речей і документів. Прийняття рішення 

про застосування цього заходу потребує наявності певної інформації. Так, 

необхідно зібрати інформацію про потрібні (шукані) речі й документи, що 

мають значення для кримінального провадження. Джерелами отримання 

таких відомостей є матеріали кримінального провадження (показання свідків, 

висновки експертиз, протоколи оглядів тощо).  

Крім того, важливим є визначення місця і часу проведення 

тимчасового доступу до речей та документів. Слідчому необхідно 

встановити, що є місцем проведення тимчасового доступу: приміщення 

будівельної організації, проектної установи, підприємства, що відпускає 

будівельні матеріали, житлове приміщення. Також тимчасовий доступ до 

речей і документів доцільно проводити у фінансових підрозділах (зокрема 

бухгалтеріях), у керівників, складських приміщеннях, органах фінансового 

контролю, організаціях, які є контрагентами за цивільно-правовими 

договорами, в органах державного казначейства і кредитно-фінансових 

установах, а також вищих організаціях (розпорядників бюджетних коштів). 

Після цього визначають час проведення тимчасового доступу до 

речей і документів. Тимчасовий доступ, на відміну від обшуку, не потрібно 

переносити або відкладати з тактичних міркувань у зв’язку з тим, що слід 

чекати певного моменту (наприклад, доставку на місце речових доказів), 

оскільки вже до цього відомо, які потрібні речі та документи зберігаються 

в конкретної особи й у визначеному місці. 
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Важливим є також визначення кола учасників тимчасового доступу до 

речей і документів. Так, під час розслідування злочинів, пов’язаних з 

порушенням будівельних норм і правил будівництва, доцільно залучати 

спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями в галузі будівництва та 

може надавати слідчому консультації щодо тимчасового доступу до 

документів [171, с. 131–148]. 

Другий етап – робочий. У його межах слідчий, відповідно до ст. 165 

КПК України, виконує ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до 

речей і документів. Особа, яка пред’являє ухвалу, зобов’язана залишити 

копії вилучених документів, які виготовляють з використанням 

копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або 

копіювальної техніки, електронних засобів особи, що пред’являє ухвалу 

про тимчасовий доступ до речей і документів [262]. Цей етап зазвичай 

поєднаний з оглядом, ідентифікацією речей і документів, які видає особа, 

встановленням їх ідентичності об’єктам, зазначеним в ухвалі слідчого 

судді, та подальшим вилученням (за потреби). 

Якщо особа добровільно видає слідчому вказані в ухвалі слідчого 

судді речі й документи, слідчий обмежується прийняттям виданого та не 

здійснює подальших дій і заходів. Якщо володілець речей і документів 

відмовляється надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі 

речей і документів, сторона кримінального провадження, якій надано 

право на доступ до речей і документів, може звернутися до слідчого судді 

(суду) з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку. Слідчий суддя 

(суд) на підставі невиконаної ухвали має право постановити ухвалу про 

дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою 

відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 

ст. 166) [369, с. 507–514]. 

Однак часто на ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей 

і документів надають довідки про крадіжку документів, про знищення 

шляхом підпалу чи затоплення офісного приміщення, акти прийому 
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передачі документів на зберігання захиснику тощо, що впливає на розумні 

строки розслідування. Тому коли відбувається проведення обшуку на 

підставі ст. 166 КПК України, то зазвичай документів вже немає. Передусім 

це стосується інформації, що зберігається в електронних інформаційних 

системах. Важливо пам’ятати, що для знищення цієї інформації потрібно 

декілька хвилин, тому необхідно заздалегідь планувати дії таким чином, 

щоб виключити таку можливість і залучити до слідчої дії спеціалістів  

 [171, с. 131–148]. 

У деяких органах досудового розслідування напрацьовано практику 

дій, за якої в разі, коли особа відмовляється виконати ухвалу слідчого 

судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчі виставляють з 

працівників оперативних підрозділів охорону місця виконання цієї ухвали 

та негайно звертаються з клопотанням до слідчого судді за дозволом на 

обшук [187, с. 83–90]. 

Однак, на нашу думку, необхідно змінити підхід до регламентації 

питання про реагування на факт невиконання особою ухвали слідчого 

судді про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема надати 

повноваження слідчому в цьому випадку приймати рішення про обшук і 

вилучення документів з подальшим негайним сповіщенням прокурора та 

слідчого судді [171, с. 131–148].  

Таким чином, ст. 163 КПК України слід доповнити положенням, 

згідно з яким слідчий суддя, приймаючи рішення про застосування цього 

заходу забезпечення кримінального провадження, має надати дозвіл на 

проведення обшуку, якщо особа не виконає обов’язок надати слідчому 

тимчасовий доступ до речей і документів. Отже, пропонуємо додати до 

ст. 163 КПК України ч. 8 такого змісту: «Слідчий суддя, суд в ухвалі про 

надання тимчасового доступу до речей і документів може дати дозвіл 

слідчому на проведення обшуку та вилучення речей і документів, якщо 

особа, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, не виконає 

обов’язок надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів. 
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У цьому випадку слідчий негайно, не пізніше 24 годин, сповістить 

прокурора та слідчого суддю, який надав такий дозвіл». 

Заключний етап тимчасового доступу до речей і документів – 

процесуальна фіксація застосування цього заходу забезпечення 

кримінального провадження. Відповідно до ч. 3 ст. 165 КПК України, 

слідчий має скласти опис речей і документів, які були вилучені на 

виконання ухвали слідчого судді. Зберігання тимчасово вилучених 

стороною обвинувачення речей і документів визначено Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень 

Кримінального процесуального кодексу України» від 19 листопада 

2012 року № 1104 та іншими підзаконними нормативно-правовими актами. 

Водночас нормативно-правові акти, що мають регулювати порядок 

зберігання тимчасово вилучених предметів і документів стороною захисту, 

відсутні [348, с. 143–148]. Це дає підстави припускати можливість 

спотворення або знищення копій, дублікатів із тимчасово вилучених 

предметів і документів та вчинення інших дій, що є неприпустимими. 

 

 

 

4.3. Використання спеціальних знань під час встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження 

 

На всіх етапах розслідування злочинів у сфері будівництва, зокрема 

розкрадань, учинених службовими особами будівельних організацій, 

порушення будівельних норм і правил, важливо враховувати особливості 

законодавчого регулювання всіх без винятку процесів, що охоплюються 

сферою будівництва. Без усвідомлення механізму проведення розрахунків 

за виконані роботи, поставлені матеріали, розроблення проектної та 

кошторисної документації тощо неможливо правильно застосувати 
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криміналістичні засоби виявлення та закріплення слідів злочину, 

встановлення характеру й розміру завданої шкоди, а отже, зібрати належні 

докази та забезпечити ефективне провадження. 

Під час досудового розслідування злочинів, зокрема у сфері 

будівництва, слідчі мають справу як з традиційними для криміналістики, 

так і з нетрадиційними слідами злочинної діяльності та речовими 

доказами. У таких випадках для правильної підготовки й організації 

слідчої (розшукової) дії, виявлення й оцінки всіх обставин, що мають 

значення для кримінального провадження, правильного відбору об’єктів, 

які пов’язані з підготовкою та вчиненням злочину, лише базової 

юридичної підготовки слідчого може бути не достатньо [45].  

Проблема розмежування загального та спеціального знання не 

є новою в криміналістичній науці [8, с. 35–44; 118, с. 17–64; 200, с. 6–21; 

261, с. 131–132; 274, с. 79–86]. Питанням щодо використання спеціальних 

знань під час розслідування злочинів цілком закономірно приділяють 

значну увагу в наукових дослідженнях, публікаціях, юридичній літературі. 

Адже нерідко від правильного, своєчасного залучення та використання 

спеціальних знань залежить успіх розслідування кримінальних 

правопорушень, передусім тих, які вирізняються специфікою способу їх 

учинення, слідової картини, необхідністю залучення знань технічного 

характеру тощо [396, с. 21]. Не становлять виключення і злочини у сфері 

будівництва, адже до них, серед інших, належать злочини проти безпеки 

виробництва, розслідування яких на практиці супроводжується певними 

труднощами, оскільки, крім криміналістичних, кримінально-

процесуальних і кримінально-правових знань, зазвичай виникає потреба у 

використанні широкого кола спеціальних технічних знань, а також знань 

різних галузей права, які слідчі зазвичай не використовують під час 

розслідування інших видів злочинів [396, с. 21]. 
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Слідчі органів досудового розслідування Національної поліції не 

мають необхідних знань і навичок у сфері будівництва, що негативно 

впливає на правильну кваліфікацію відповідного діяння та процес 

доказування. Тому використання спеціальних знань є важливим елементом 

криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері будівництва. 

З метою забезпечення належної ефективності окремих слідчих 

(розшукових) дій бажаною, а то й обов’язковою, слід вважати участь 

спеціаліста в проведенні відповідної дії. Завдання спеціаліста полягає в 

тому, щоб на підставі своїх знань він сприяв слідчому у виявленні та 

вилученні слідів злочину, предметів і документів, що можуть бути 

речовими доказами в кримінальному провадженні, і з цією метою брав 

активну участь у процесуальній дії. Уже на етапі проведення слідчої 

(розшукової) дії спеціаліст допомагає слідчому здійснити попереднє 

дослідження виявлених об’єктів з метою визначення в них ознак і 

властивостей, що мають доказове значення в кримінальному провадженні, 

водночас не завдаючи шкоди їм, не змінюючи їх стану та маючи на увазі, 

що в майбутньому для поглибленого дослідження таких об’єктів може 

бути призначено судову експертизу [45]. Водночас учені слушно 

зауважують, що потреба в спеціальних знаннях, відповідно до норм КПК 

України, здебільшого визначається на розсуд слідчого, прокурора, 

судді [37, с. 7]. 

Учені по-різному тлумачать природу спеціальних знань. На думку 

Р. С. Бєлкіна, власне спеціальні знання в юридичній літературі визначають 

як певні професійні знання та вміння в галузі науки, техніки, мистецтва 

або ремесла, які необхідні для вирішення завдань, що виникають під час 

розслідування та судового розгляду справи [22, с. 215]. О. О. Кочура 

зазначає, що спеціальні знання – це професійні знання та вміння в галузі 

науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо, що необхідні для розв’язання 

питань, які виникають під час досудового розслідування кримінальних 
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проваджень та розгляду їх матеріалів у суді. Спеціальними вважають лише 

знання, що не є загальнопоширеними, загальновідомими, а лише ті, яких 

набули спеціалісти-професіонали в тій чи іншій галузі науки, техніки, 

мистецтва, ремесла тощо [218, с. 285]. В. А. Фастовець спеціальні знання в 

кримінальному судочинстві визначає як знання, уміння та навички в будь-

якій сфері людської життєдіяльності, котрими не володіють або 

недостатньо володіють слідчий чи суддя та використання яких 

здійснюється на розсуд останніх, або за прямою вказівкою в 

кримінальному процесуальному законі, з метою встановлення обставин, 

що підлягають доказуванню, чи встановлення інших обставин, що мають 

значення в кримінальному провадженні  [415, с. 179]. Р. Л. Степанюк 

спеціальні знання описує як будь-які професійні знання, необхідні для 

розв’язання питань, що постають під час здійснення досудового 

розслідування та судового провадження. Науковець наголошує, що 

вирішальне значення для з’ясування сутності спеціальних знань у 

кримінальному провадженні має не тільки їхній обсяг, а й суб’єкт, що їх 

застосовує та за суб’єктом ці знання поділяє на три різновиди: професійні 

знання осіб, які здійснюють кримінальне провадження; фахові знання 

підозрюваних, обвинувачених, професійних захисників; професійні знання 

осіб, яких залучають сторони процесу й суд для розв’язання завдань 

кримінального провадження  [381, с. 42]. Л. В. Мединська зазначає, що 

учасники кримінального провадження, які ведуть процес чи представляють 

інтереси конкретних осіб (слідчий, прокурор, суддя, адвокат, представник 

потерпілого та інші) повинні мати відповідні спеціальні знання, необхідні 

кожному з них для виконання своїх процесуальних функцій. Кожен з них 

зобов’язаний мати певні спеціальні знання, без яких він не може обіймати 

ту чи іншу посаду або мати той чи інший статус. Водночас у 

кримінальному провадженні використовують не лише спеціальні знання в 

галузі юриспруденції, а й професійні знання спеціалістів, експертів, 
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педагогів, перекладачів та інших осіб. Тому цілком природним є уявлення 

про різні рівні спеціальних знань, які повинні мати суб’єкти доказування, з 

одного боку, і спеціалісти, експерти – з іншого  [275, с. 279]. 

Доречним слід визнати переконання Р. Л. Степанюка стосовно того, 

що вчені загалом не заперечують таке їх трактування. Здебільшого 

дискусії виникають щодо обсягу знань, які визнають спеціальними, а 

також з деяких інших питань, наприклад, співвідношення понять «знання» 

та «пізнання», способу їх одержання (у процесі навчання, роботи), мети їх 

застосування (сприяння встановленню істини, пошуку, вилученню та 

фіксації доказів) тощо [382, с. 102–108]. 

Використання криміналістичних знань передбачає здійснення 

пізнавальної діяльності у сфері правосуддя. Цільова спрямованість різних 

суб’єктів цієї діяльності має бути пов’язана із відновленням 

справедливості, досягненням істини. Тому в змагальному кримінальному 

процесі суб’єктом використання криміналістичних знань може бути не 

лише слідчий, а й сторони кримінального провадження (включно 

зі стороною захисту), інші суб’єкти, що наділені відповідними 

повноваженнями (наприклад, процесуальний керівник, детектив, слідчий 

суддя тощо), а також суд [446, с. 9]. 

Використання криміналістичних знань у змагальному кримінальному 

процесі має забезпечувати сторони кримінального провадження належним 

інструментарієм, науковим апаратом, техніко-криміналістичними засобами 

та інформаційними технологіями, передбачає недопущення або усунення 

судових та інших помилок, досягнення справедливості й вирішення 

соціального конфлікту. Сучасний судовий процес має відбуватися на 

наукових засадах, з використанням новітніх криміналістичних методів, 

прийомів і технологій (інформаційних, інтерактивних, комунікативних 

тощо) [446, с. 9]. 
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Використання спеціальних знань ґрунтується на таких об’єктивних 

передумовах: правовій – передбачає використання технічних або інших 

засобів у певній процесуальній формі; науковій – відображає рівень 

розвитку наукових знань, що дає змогу використовувати нові засоби, 

прийоми і методи встановлення певних обставин; логічній – наявність 

зв’язку між можливим предметом експертизи (іншої форми використання 

спеціальних знань) та обставинами, що мають правове значення в 

кримінальному провадженні [37, с. 102–103]. 

Процесуальне значення застосування спеціальних знань у 

кримінальному провадженні та форми такого використання визначено в 

нормах КПК України. Водночас законодавець чітко розмежовує основні 

цілі, завдання, функціональні права й обов’язки, процесуальне значення 

результатів, одержаних у ході кримінального провадження під час 

залучення спеціаліста чи експерта, та їх відповідальність (ст. 69 і 71 КПК 

України)  [250, с. 73]. 

Під час розслідування злочинів у сфері будівництва особливого 

значення набуває форма використання спеціальних знань.  

Г. К. Прокопанич спеціальні знання класифікує залежно від 

доказового значення результатів їх виконання на процесуальні 

(використання спеціалістів в огляді документів, речей; використання 

спеціалістів у межах проведення судових експертиз, використання самим 

суддею наявних у нього спеціальних техніко-криміналістичних знань у 

межах його офіційної діяльності) та непроцесуальні форми 

(консультативна діяльність фахівців, виконання різноманітних доручень 

судді технічного характеру, неофіційна робота з доказами)  [332, с. 266]. 

Один з найбільш ґрунтовних переліків форм використання 

спеціальних знань пропонує В. В. Тіщенко. Науковець систематизує їх 

таким чином: 
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1) проведення судових експертиз (ст. 242–245 КПК України), 

висновки яких є джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) і засобом 

доказування (ч. 2 ст. 93 КПК України); 

2) участь спеціаліста в проведенні слідчих дій (ст. 71 КПК України) з 

метою надання допомоги слідчому у виявленні, фіксації та вилученні 

слідів злочину, речових доказів, надання консультацій зі спеціальних 

питань. Він може висловлювати думки й припущення щодо обставин 

злочину на основі своїх професійних знань. Таким чином, спеціаліст 

сприяє збиранню доказів під час проведення слідчих дій, чим підвищує їх 

ефективність. Крім того, слідчий за допомогою спеціаліста проводить 

попереднє дослідження обстановки, слідів та інших об’єктів, що дає змогу 

висунути версії стосовно учасників події та її обставин; 

3) допит експерта (п. 2 ч. 5 ст. 69, ч. 1 і 3 ст. 95 КПК України), що дає 

змогу слідчому з’ясувати неясні питання в експертному дослідженні й 

висновках. Слід звернути увагу на ситуацію, що передбачена ч. 7 ст. 95 

КПК України, а саме: якщо особа, яка дає показання, висловила думку або 

висновок, що ґрунтується на спеціальних знаннях, і суд визнав їх 

допустимими, то інша сторона в судовому розгляді має право допитати цю 

особу за правилами допиту експерта (ст. 356 КПК України); 

4) участь у допиті малолітньої або неповнолітньої особи (ст. 226, 

227, 491 КПК України) педагога, психолога, лікаря як спеціалістів, що дає 

змогу встановити психологічний контакт з допитуваним, звернути увагу на 

особливості його характеру, інтелекту, поведінки, стосунків, об’єктивність 

показань тощо;  

5) отримання висновків ревізій і актів перевірок (п. 4 ч. 2 ст. 40, ч. 2 

ст. 93, п. 4 ч. 2 ст. 99 КПК України) як документів – джерел доказів;  

6) застосування технічних засобів у кримінальному провадженні (п. 2 

ч. 1 ст. 103, ч. 2 ст. 104, п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 105, ч. 1–4 ст. 107 КПК України), 

що розглядається законом як один зі способів фіксації (закріплення) 
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доказів. Крім того, техніко-криміналістичні засоби можуть забезпечувати 

власне процес проведення слідчої дії. Наприклад, проведення допиту або 

впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування 

(ст. 232 КПК України);  

7) письмові пояснення спеціалістів (п. 2 ч. 2 ст. 105 КПК України), 

які брали участь у слідчих діях, щодо особливостей виявлення і фіксації 

слідів та інших об’єктів, особливостей особи допитуваного і його 

поведінки, своєї думки щодо певних обставин злочину тощо. Такі 

роз’яснення сприяють і можуть обґрунтовувати процесуальні рішення 

щодо подальших експертних досліджень, проведення процесуальних і 

розшукових дій. Слід зауважити, що, на жаль, КПК України не передбачає 

можливості допиту спеціаліста, що сприяло б більш ясному уявленню 

щодо певних обставин події, яка розслідується;  

8) участь перекладача в кримінальному провадженні (ч. 3 ст. 29,  

п. 18 ч. 3 ст. 42, п. 9 ч. 1 ст. 56, п. 4 ч. 1 ст. 66, ст. 68, ч. 1 ст. 79 КПК 

України). Закон забезпечує учасникам кримінального провадження, які не 

володіють або недостатньо володіють державною мовою, право давати 

показання, заявляти клопотання й подавати скарги рідною або іншою 

мовою, якою вони володіють, а також користуватися послугами 

перекладачів. У свою чергу, слідчий, прокурор і суддя можуть 

використовувати послуги перекладача під час проведення окремих слідчих 

дій для отримання свідчень, з’ясування змісту певних документів, які 

можуть бути виявлені в процесі огляду або обшуку; 

9) консультації спеціалістів під час підготовки до призначення 

експертиз і проведення окремих слідчих дій, аналізу документів тощо. 

Можливість використання таких консультацій передбачена положеннями 

ч. 1 ст. 71 КПК України. Це можуть бути рекомендації з постановки питань 

на експертизу, що збирається призначити слідчий, консультації зі 
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спеціальних питань перед допитом підозрюваного або свідка та інші 

ситуації [402, с. 45–46]. 

Загальноприйнятою, на думку О. В. Таран та Н. В. Тимофєєвої, 

є класифікація форм використання спеціальних знань за різними 

критеріями для їх класифікації, наприклад, залежно від: 1) доказового 

значення результатів їх застосування (процесуальні й непроцесуальні); 

2) суб’єкта доказування (безпосередня та опосередкована, тобто із 

залученням певних фахівців); 3) процесуального становища суб’єктів 

використання спеціальних знань. Згідно з цим критерієм, виокремлюють 

групи: осіб, які здійснюють розслідування та оперативно-розшукові заходи 

(слідчий, особа, яка проводить дізнання, оперуповноважений, прокурор, 

суддя); обізнаних осіб, які мають процесуальне становище, визначене 

наявними в них спеціальними знаннями. Вони наділені процесуальними 

правами й обов’язками та можуть бути притягнуті до кримінальної чи 

іншої відповідальності. До них належать: експерт (зокрема судово-

медичний), спеціаліст, лікар, педагог, перекладач, особа, яка володіє 

мовою жестів; обізнаних осіб, процесуальне становище котрих не 

визначається наявністю в них спеціальних знань (наприклад, ревізор, 

технічний інспектор, співробітник податкової адміністрації)  

[389, с. 170–171; 450, с. 10–11]. 

Так, до форм використання спеціальних знань учені традиційно 

зараховують: безпосереднє використання слідчим спеціальних знань у 

науці, техніці, мистецтві чи ремеслі; призначення експертиз; призначення 

ревізій; консультаційну допомогу спеціаліста без залучення його до 

безпосередньої участі в слідчих діях; участь спеціаліста в слідчих 

діях [416, с. 114–115]. 

Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів у 

сфері будівництва можливе в таких процесуальних формах: 1) залучення 

слідчим спеціаліста для надання консультацій та безпосередньої технічної 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9E$
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допомоги, а саме: фотографування, складення схем, планів, креслень, 

відбір зразків для проведення експертизи тощо (ст. 71 КПК України); 

2) витребування та отримання висновків ревізій та актів перевірок (ч. 2 

ст. 93 КПК України); 3) проведення судових експертиз (ст. 242 КПК 

України) [152, с. 197–209]. 

Дослідники слушно зауважують, що залучення спеціаліста до 

проведення процесуальних дій та застосування його спеціальних знань є 

одним із засобів забезпечення повноти доказів з метою встановлення 

істини в кримінальному провадженні й захисту осіб, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень, а також з метою охорони прав, 

свобод і законних інтересів усіх учасників кримінального провадження. 

Спеціаліст є незалежним, компетентним, незацікавленим фахівцем, який 

володіє спеціальними знаннями та навичками, залучений до участі в 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях для вирішення 

спеціальних питань, що виникають під час розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень [218]. 

Обираючи спеціаліста, слід ураховувати низку обставин щодо 

можливості його участі в кримінальному провадженні, адже в судовій 

практиці існують непоодинокі випадки визнання доказів недопустимими у 

зв’язку з порушенням порядку залучення спеціаліста. Системний аналіз 

законодавства, відомчих нормативно-правових актів та матеріалів слідчої і 

судової практики свідчить про доцільність з'ясування таких обставин під 

час вибору спеціаліста: 1) відсутність особистої зацікавленості спеціаліста 

в результатах розслідування (наприклад, якщо спеціаліст пов'язаний з 

підприємством, де стався нещасний випадок, має родинні стосунки з 

керівником підприємства або іншими особами, які зацікавлені в 

результатах розслідування, тощо); 2) чи не був спеціаліст в іншому 

процесуальному статусі в цьому кримінальному провадженні; 3) наявність 

в особи документів (диплом, сертифікат, свідоцтво, довідка, допуск тощо), 
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які підтверджують факт володіння відповідними спеціальними знаннями. 

Це також стосується документів, які підтверджують можливість 

використання певного обладнання [396, с. 54]. 

Найпоширенішим видом залучення спеціаліста є його 

консультативна діяльність. Консультації – це науково обґрунтовані 

поради, які надає фахівець [225, с. 472]. 

Під час розслідування злочинів, що вчиняються шляхом обману, 

консультації слідчому можуть надавати спеціалісти різних сфер діяльності: 

податкові інспектори, аудитори, ревізори, спеціалісти з оподаткувань, 

бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності тощо. Також 

консультантами можуть бути наукові працівники в галузі податкового, 

господарського права й інших правових питань, спеціалісти у сфері 

комп’ютерної інформації та техніки [375, с. 6]. 

З метою роз’яснення положень нормативно-правових актів, що 

визначають правила проведення будівельних робіт, ознайомлення з 

особливостями бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності 

в будівельній організації, оцінювання змісту актів документальної ревізії 

або іншої перевірки, надання допомоги під час підготовки до проведення 

окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій слідчі 

звертаються за консультаціями до інженерів-будівельників (31,9 %), 

бухгалтерів (44,5 %), криміналістів (42,7 %) та інших категорій 

спеціалістів. Під час вирішення питання про призначення ревізії або 

судово-економічної експертизи спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку 

може надати слідчому консультацію щодо формулювання запитань 

ревізору чи експерту (додаток Е). 

За консультаціями до осіб, які володіють спеціальними знаннями у 

вказаній сфері, слідчі часто звертаються для роз’яснення положень 

нормативно-правових актів (державних стандартів), що визначають правила 

проведення будівельних робіт; ознайомлення зі спеціальними питаннями – 
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особливостями бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності в 

будівельній організації; консультування стосовно акта ревізії та його 

оцінювання; надання допомоги під час підготовки до проведення окремих 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.  

Так, наприклад, під час вирішення питання про призначення ревізії 

або судово-бухгалтерської експертизи спеціаліст у галузі бухгалтерського 

обліку консультує слідчого щодо формулювання запитань ревізору чи 

експерту. Крім того, спеціаліст може підказати слідчому послідовність 

проведення слідчих (розшукових) дій та допомогти вибрати тактичні 

прийоми, які слід застосувати під час проведення певної процесуальної 

дії [438, с. 18]. 

Зазначену форму використання спеціальних знань зазвичай не 

відображено в матеріалах кримінального провадження [349, с. 556]. Попри 

це, отримана інформація має важливе значення для проведення 

розслідування. 

Також не завжди набуває процесуального оформлення технічна 

допомога під час проведення процесуальних дій. Спеціаліста залучають до 

участі в слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях для сприяння у 

виявленні, закріпленні та вилученні доказів, для дачі слідчому пояснень з 

питань, що належать до його компетенції, шляхом надання усних 

консультацій або письмових роз’яснень. На відміну від експерта, який 

здійснює самостійні експертні дослідження, тобто провадить їх поза 

межами будь-яких процесуальних дій, що вимагають відповідних умов і 

часу, спеціаліст, даючи роз’яснення, позбавлений можливості проводити 

будь-які дослідження, крім тих, що становлять логічні умови з 

використання спеціальних знань [239, с. 156]. 

У юридичній літературі зазначено, що необхідність участі 

спеціаліста в проведенні певної слідчої (розшукової) дії (допиту, обшуку 

тощо) виникає в разі: 1) відсутності відповідних знань і навичок у 



362 

слідчого; 2) недостатньому володінні слідчим прийомами й засобами 

швидкого та якісного використання роботи, що потребують спеціальних 

знань і навичок; 3) необхідності з етичних або тактичних міркувань 

доручити здійснення певних дій саме спеціалісту; 4) одночасному 

застосуванні різних засобів криміналістичної техніки; 5) необхідності 

виконання значного обсягу роботи, що потребує спеціальної 

компетенції [382, с. 102–108]. 

Під час розслідування злочинів у сфері будівництва виникає потреба 

в залученні спеціалістів різного профілю (бухгалтерів, інженерів-

будівельників, товарознавців та ін.) для підготовки до допиту. Це може 

стосуватися: вивчення законів та інших (у тому числі відомчих і 

міжвідомчих) нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

суб’єктів підприємництва, окремі його види; ознайомлення з профілем 

діяльності підприємства, яке очолює або в якому працює підозрюваний, 

його організаційною структурою шляхом вивчення установчих документів, 

статуту; ознайомлення з функціональними обов’язками підозрюваного; 

складання деталізованого плану допиту з фіксацією питань до 

підозрюваного та доказів, нормативних актів, іншої інформації, що можуть 

бути використані під час проведення допиту [336, с. 94–98].  

Особливо важливо використовувати допомогу спеціаліста під час 

проведення перших допитів, коли слідчий ще недостатньо розібрався в 

особливостях діяльності будівельної організації, у специфіці проведення 

будь-якого виду будівельних робіт. Спеціаліст, який бере участь у допиті, 

відразу консультує слідчого щодо всіх питань, сприяючи таким чином 

одержанню повних і достовірних показань. Завдяки цьому виключається 

необхідність повторного допиту [336, с. 94–98]. 

Спеціаліста в галузі комп’ютерної техніки доцільно залучати для 

участі в проведенні обшуку або тимчасового доступу до речей і 

документів, які зберігаються на електронних носіях, а також для 
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дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, пов’язаних зі зняттям інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж. Спеціаліст-будівельник зазвичай бере участь в 

огляді місця проведення будівельних робіт, під час яких трапилося 

розкрадання чи інші зловживання або порушення правил безпеки, для 

відібрання будівельних матеріалів, обладнання тощо як зразків з метою 

проведення експертного дослідження.  

Іншими процесуальними формами використання спеціальних знань під 

час розслідування злочинів у сфері будівництва є призначення позапланових 

ревізій та судових експертиз. 

Складно переоцінити значення для співробітників органів 

досудового розслідування умінь кваліфіковано підготувати й організувати 

проведення документальної ревізії. Саме ці питання є особливо 

затребуваними в практичній діяльності оперативних працівників 

Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчих, 

оскільки майже кожне з кримінальних правопорушень, пов’язаних із 

господарською діяльністю, не відбувається без призначення ревізії [417]. 

У процесі розслідування слідчий має ініціювати призначення ревізій 

у більшості проваджень щодо кримінальних правопорушень, учинених у 

сфері виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств, 

установ, організацій. Потреба в проведенні ревізії може виникати на різних 

етапах розслідування, проте особливе значення має період її призначення, 

оскільки проведення такої перевірки – процес досить тривалий, а отже, 

будь-яка затримка зумовлює продовження строків розслідування [417]. 

Термін «ревізія» в перекладі з латинської означає «перегляд» та 

вживається для позначення форми контролю за фінансово-господарською 

діяльністю підприємства, установи чи організації стосовно дотримання 

фінансового законодавства, достовірності обліку й звітності [11, с. 33]. 
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Як форма фінансового контролю ревізія полягає в проведенні 

Державною аудиторською службою, її територіальними органами 

документальної та фактичної перевірки певного комплексу або окремих 

питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, що 

повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення 

законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і 

матеріально відповідальних осіб [330]. 

Організацію ревізії здійснюють відповідно до Порядку проведення 

інспектування Державною аудиторською службою, її територіальними 

органами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

20 квітня 2006 року № 550 [328]. Відповідно до нього, ревізія може бути 

плановою та позаплановою. У процесі досудового розслідування злочинів 

у сфері будівництва у 73,5 % проводили позапланові ревізії. 

У ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» визначено, що позаплановою виїзною 

вважають ревізію, яка не передбачена в планах роботи органу державного 

фінансового контролю. Однією з обставин, за наявності якої вона може 

проводитись, є надходження доручення щодо проведення ревізій у 

підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів 

прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, СБУ, 

Національного антикорупційного бюро України, у якому містяться факти, що 

свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, 

перевірка додержання яких, відповідно до закону, належить до компетенції 

органів державного фінансового контролю [330]. 

Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності 

підстав для її проведення на основі рішення суду. Позапланові виїзні 

ревізії суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, 

які не віднесені згаданим Законом до підконтрольних установ, проводять 
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органи державного фінансового контролю за судовим рішенням, 

ухваленим у кримінальному провадженні. 

Орган або особа, яка ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, 

подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки та дати її 

початку і закінчення, документи, які, відповідно до ч. 5 і 7 ст. 11 згаданого 

Закону, свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а 

також за вимогою суду – інші відомості. 

Позапланову виїзну ревізію об’єкта будівництва за зверненням 

правоохоронного органу проводять у разі надання ним клопотання 

слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та 

ухвали суду про дозвіл на її проведення, у якому має бути зазначено 

підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер 

кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, 

дату й підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення (для ревізії суб’єкта господарської діяльності, який, 

згідно із Законом, не належить до підконтрольних установ); постанови 

слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії, 

винесеної після повідомлення посадовій особі підконтрольної установи, 

що ревізується, про підозру в учиненні нею кримінального 

правопорушення [328]. 

Таким чином, позапланові виїзні ревізії в межах досудового 

розслідування злочинів у сфері будівництва покликані забезпечити 

виявлення фактів порушення законодавства, встановити посадових і 

матеріально відповідальних осіб, які допустили або свідомо вчинили 

кримінальні правопорушення. Найчастіше злочини у сфері будівництва 

вчиняють службові особи, вдаючись водночас до розкрадання майна, 

коштів, ухилення від сплати податків, нецільового використання коштів, 

виділених на будівництво, тощо [153, с. 43]. Водночас практика 
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призначення позапланової виїзної ревізії означена певними проблемними 

питаннями. Розглянемо найбільш поширені. 

1. Щодо періоду призначення ревізії. Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК 

України, у кримінальному провадженні призначення позапланової виїзної 

ревізії належить до повноважень слідчого, який, відповідно, звертається до 

слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення такої перевірки. 

Відповідно до ч. 11, 12 ст. 11 Закону України «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні», тривалість 

позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. 

Подовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії можливе 

лише за рішенням суду на термін, що не перевищує п’яти робочих днів. 

Водночас слідчі, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про 

призначення позапланової виїзної ревізії, не можуть об’єктивно врахувати 

можливості працівників органів державного фінансового контролю 

розпочати проведення ревізії саме в день, зазначений в ухвалі слідчого 

судді, що призводить до втрати часу та скорочення терміну її проведення, 

на чому вже неодноразово наголошували вчені та практики [137, с. 38–41]. 

У різних регіонах, або навіть у різних судах одного регіону, 

фактично сформувалися різні підходи щодо встановлення строків 

проведення такої позапланової ревізії. Нормою закону визначено, що саме 

слідчий суддя своєю ухвалою встановлює дату початку та закінчення 

позапланової ревізії в кримінальному провадженні [291, с. 71–74].  

На практиці окремі слідчі судді разом із поданням відповідного 

клопотання вимагають від слідчого письмового погодження із 

Держаудитслужбою дати початку ревізії. Інші слідчі судді не вважають 

обов’язковим надання слідчим такого погодження та розглядають ці 

клопотання відповідно до положень ст. 132 КПК України, які не вимагають 

погодження дати початку заходу забезпечення кримінального провадження 

з органом державного фінансового контролю [291, с. 71–74]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052322.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052322.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T053202.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052322.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T053202.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T053202.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T053202.html
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З огляду на вищевикладене, пропонуємо внести зміни до Закону 

України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні» та зобов’язати Держаудитслужбу розпочинати позапланову виїзну 

ревізію в строк, зазначений в ухвалі слідчого судді. Якщо в ревізорів є 

об’єктивні обставини, через які вони розпочали ревізію вчасно, строк її 

проведення має продовжитись на термін, рівний часу затримки з 

повідомленням слідчого судді, який постановив цю ухвалу.  

2. Щодо закріплених у КПК України підстав проведення 

позапланових ревізій. Ми поділяємо думку В. В. Рожнової та інших 

науковців, які зазначають, що, на відміну від інших способів збирання 

доказів, підстави звернення органів досудового розслідування, суду й 

порядок проведення ревізій і фінансових перевірок у межах кримінального 

провадження в КПК України нормативно не врегульовано [137, с. 38–42; 

339, с. 101–105]. 

3. Щодо ускладнень під час призначення повторної ревізії. 

Призначення ревізій регулюється нормами Закону України «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (у 

редакції від 28 грудня 2015 року) [330] та спільного наказу Головного 

контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх 

справ України, СБУ та Генеральної прокуратури України «Про 

затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної 

служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» 

від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53 [327]. У п. 2.12 цього наказу 

йдеться про те, що в разі звернення правоохоронного органу до державної 

контрольно-ревізійної служби з приводу призначення повторної ревізії з 

інших питань за аналогічний період, ініціаторові звернення зазвичай 

повідомляють про неможливість її проведення та рекомендують 

звернутися до органу, який призначив ревізію вперше, надаючи, за його 

згодою, копію акта раніше проведеної ревізії. Ураховуючи викладене, 
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слідчий часто позбавлений можливості перевірити шляхом ініціювання 

повторної позапланової ревізії ті відомості, які не були досліджені в межах 

раніше проведеної ревізії [137, с. 38–42]. 

Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланова 

ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на 

квартал. Отже, законодавець обмежує можливості щодо уточнення або 

перевірки відомостей шляхом проведення повторної ревізії або іншої 

позапланової ревізії (якщо необхідність виникла в період трьох місяців). 

Тому слідчі зазвичай призначають бухгалтерську експертизу. 

4. Щодо помилок під час складання клопотань. Звернення 

правоохоронних органів регіонального рівня зазвичай підготовлені без 

належного обґрунтування необхідності проведення ревізійних дій, що 

більше стосується збору оперативних даних, а не здійснення державного 

контролю за використанням бюджетних коштів і дотриманням фінансової 

дисципліни. Непоодинокими є доручення правоохоронних органів, у яких 

поставлено питання статистичного й описового характеру, бракує 

належного обґрунтування необхідності проведення ревізійних дій, не 

конкретизовано суті фінансових порушень на об’єкті, який підлягає ревізії 

(перевірці), наприклад: «Перевірити цільове використання бюджетних 

коштів, оскільки, можливо, під час їх використання були наявні 

порушення...» [193, с. 47–56]. 

5. Щодо неякісної підготовки запитань (завдань) ревізору. Завдання 

(мету) ревізії чи перевірки визначає орган, який доручив її проведення. 

Таку ревізію (перевірку) зазвичай проводять за переліком питань 

(програмою), що забезпечує виконання головного завдання ревізії 

(перевірки) [210, с. 60–64].  

В окремих зверненнях поставлені правоохоронними органами 

питання не відповідають викладеним фінансовим порушенням: описано 
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сутність одних фінансових порушень, натомість, відповідно до змісту 

питань, належить провести ревізії зовсім за іншими питаннями [193, с. 47–

56].  

Акт ревізії як джерело доказів належить до «інших документів». 

Завдяки йому слідчий встановлює фактичні дані, що мають значення для 

кримінального провадження, які використовують для доведення фактів 

злочинної діяльності. Акт документальної ревізії стає джерелом доказів 

лише тоді, коли він долучений до матеріалів кримінального провадження, 

а ті або інші фактичні дані, відображені в ньому, мають значення доказів 

тільки після того, як їх встановить слідчий за допомогою вказаних 

матеріалів і використовує їх під час досудового розслідування. Так, докази 

збирає не ревізор, а слідчий, який використовує матеріали ревізії та 

з’ясовує з їх допомогою певні фактичні дані. Водночас, оскільки в процесі 

ревізії збирають матеріали, у яких відображено злочинну діяльність, 

встановлюючи дані, що можуть мати значення для доказування, 

проведення ревізії можна вважати одним зі способів збирання 

доказів [417]. 

Отже, зміст акта документальної ревізії здебільшого залежить від 

завдання, поставленого перед ревізором. До акта додають необхідні 

довідки, розрахунки, відомості, пояснення тощо. Отримавши акт 

документальної ревізії, слідчий оцінює, а потім визначає процесуальні 

заходи щодо перевірки виявлених ревізором порушень слідчим шляхом. 

Зазвичай слідчий вирішує два питання: наскільки якісно проведено ревізію 

та яке значення для кримінального провадження мають її матеріали. Усі 

документи, які було використано під час проведення ревізії, зберігаються 

до завершення судового розгляду в справі [417, с. 119–123]. 

Також більшість науковців зосереджують увагу на тому, що на 

досудове розслідування негативно впливає вилучення п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК 

України, у якому йшлося про право слідчого самостійно призначати ревізії 
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та перевірки [137, с. 38–42; 397, с. 113–116; 409, с. 116–119]. Учені 

пропонують повернути до КПК України положення щодо можливості 

призначення перевірок та ревізій прокурором і слідчим. Ми поділяємо 

думку стосовно того, що наявний нині порядок їх призначення 

перешкоджає швидкому й повному розслідуванню та може спричинити 

втрату інформації, яка в подальшому слугуватиме доказом у конкретному 

кримінальному провадженні.  

Розслідування фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем, шахрайств та інших 

злочинів у сфері будівництва неможливе без застосування науково-

технічних засобів і проведення специфічних судових експертиз. Судова 

експертиза – це найкваліфікованіша форма використання спеціальних 

знань у кримінальному судочинстві, яка постійно розвивається шляхом 

створення нових і вдосконалення наявних методик дослідження. 

Законність у діяльності органів у системі МВС України є конституційним 

принципом їх функціонування, який забезпечує права та свободи і 

передбачає юридичні гарантії їх захисту. Серед цих гарантій важливою є 

правова й організаційна діяльність судових експертів. Невід’ємною рисою 

законності є підвищення фахового рівня нормативних актів, які є 

різновидом управлінських рішень [305, с. 89]. 

Однак проблеми судово-експертних досліджень під час розслідування 

розкрадань і злочинів у сфері господарської діяльності розглядали вчені-

криміналісти ще за радянських часів [201, с. 20–68]. Нині в практиці 

розслідування злочинів у сфері будівництва специфічними є такі види 

експертних досліджень: криміналістичні (почеркознавча; технічна 

експертиза документів); інженерно-технічні (будівельно-технічна; оціночно-

будівельна; оціночно-земельна; земельно-технічна; комп’ютерно-технічна); 

економічні (бухгалтерська; фінансово-економічна, або експертиза 

фінансово-господарської діяльності). 
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Експертизу як слідчу (розшукову) дію проводять з метою з’ясування 

обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема якщо 

існує потреба в наявності спеціальних знань. Така процесуальна дія за своїм 

змістом включає призначення експертизи, здійснення доручення щодо її 

проведення, проведення безпосередньо досліджень і підготовка висновку 

експертом з тих питань, які потребують спеціальних знань [240, с. 238].  

Процесуальний порядок призначення експертиз регулюється ст. 242–

245 КПК України. Згідно з ч. 1 ст. 242 КПК України, експертизу проводить 

експерт за зверненням сторони кримінального провадження або за 

дорученням слідчого судді, суду, якщо для з’ясування обставин, що мають 

значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не 

допускається проведення експертизи для з’ясування питань права. 

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор 

зобов’язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо 

визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, 

шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням. За наявності 

підстав експерта можуть залучати як сторона обвинувачення, так і сторона 

захисту (ст. 243) шляхом направлення клопотання на розгляд слідчому 

судді (ст. 244)
1
. Адже сторона захисту має право самостійно залучати 

експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі 

обов’язкової. Також за клопотанням сторони захисту експерт може бути 

залучений слідчим суддею у випадах та в порядку, передбаченому ст. 244 

КПК України. Таким чином, під час судового розгляду кримінального 

                                                           
1
 У клопотанні зазначають: короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подано клопотання; правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України 

про кримінальну відповідальність; обставини, якими обґрунтовано доводи клопотання; 

інформацію про експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій слід 

доручити проведення експертизи; вид експертного дослідження, що необхідно 

провести, та перелік запитань, які потрібно поставити експертові. До клопотання також 

додають копії матеріалів, якими обґрунтовують доводи клопотання, та копії 

документів, які підтверджують неможливість самостійного залучення експерта 

стороною захисту. 
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провадження про злочини у сфері будівництва як доказ може бути 

одночасно надано два висновки, які виконані різними експертами з одних і 

тих самих питань як за дорученням сторони обвинувачення, так і сторони 

захисту. Водночас у разі залучення експерта стороною захисту самостійно 

або за її клопотанням слідчим суддею на вирішення експерту можуть бути 

поставлені й інші питання, які мають значення для кримінального 

провадження і стосуються об’єкта дослідження та не вирішувалися під час 

проведення експертизи, призначеної стороною обвинувачення. 

Під час розслідування злочинів у сфері будівництва однією з 

найбільш поширених є судово-економічна експертиза – дослідження 

фахівцями з професійними знаннями у сфері бухгалтерського обліку 

бухгалтерських документів, регістрів, оперативної, статистичної, 

фінансової звітності, що проводиться в межах слідчих (розшукових) дій 

і судових процесів та є наслідком конфліктних ситуацій господарської 

діяльності підприємства та відповідного інституційного середовища  

[379, с. 66]. 

Об’єктом судово-еконогмічної експертизи є документи, 

бухгалтерські реєстри та бухгалтерська звітність, у яких відображено 

господарську діяльність підприємств, у тому числі протиправну. 

Метою призначення судово-економічної експертизи слідчим або 

судом є встановлення фактичних обставин справи, які неможливо 

з’ясувати без застосування спеціальних (для юридичної сфери) 

знань [379, с. 66]. Головними її завданнями є встановлення документальної 

обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних 

цінностей і грошових коштів, періоду та місця їх утворення, а також 

розміру завданої матеріальної шкоди; правильності документального 

оформлення операцій з приймання, зберігання, реалізації товарно-

матеріальних цінностей і руху грошових коштів; відповідності 

відображення в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій 
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вимогам чинних нормативних актів з бухгалтерського обліку і звітності; 

кола осіб, на яких покладено обов’язок забезпечення дотримання вимог 

нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і контролю; 

документальної обґрунтованості списання сировини, матеріалів, готової 

продукції і товарів; правильності визначення оподаткованого прибутку 

(доходу) підприємств різних форм власності та вирахування розмірів 

податків; документальної обґрунтованості вимог позивача й заперечень 

відповідача в частині, яка стосується ціни позову (зустрічного позову); 

установлення недоліків в організації бухгалтерського обліку та контролю, 

які сприяли або могли сприяти завданню матеріальної шкоди або 

перешкоджали її своєчасному виявленню. 

Перед експертом можуть бути поставлені й інші завдання, виконання 

яких пов’язано з перевіркою додержання порядку ведення бухгалтерського 

обліку та звітності, складання балансів, записів в облікових реєстрах 

бухгалтерського обліку тощо. 

Проблемним також є питання щодо необхідності призначення судово-

економічної експертизи після проведення документальної ревізії під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва. Переважає думка про те, що у 

випадках, коли висновки ревізора не викликають сумніву в слідчого та 

аргументованих заперечень з боку інших осіб, немає необхідності в 

призначенні відповідної судово-економічної експертизи. Якщо ж сумніви в 

повноті й правильності проведеної ревізії все ж існують, то постає питання 

стосовно того, як їх усунути: провести додаткову або повторну ревізію, 

призначити експертизу чи вирішити питання шляхом здійснення допиту 

ревізора [168, с. 173–177]. 

Ми поділяємо думку С. C. Чернявського про те, що рішення має 

залежати від характеру недоліків, що наявні в матеріалах ревізії. Коли їх 

неможливо усунути лише шляхом допиту ревізора, то слід призначати 

додаткову або повторну ревізію (перевірку), а за потреби – судово-
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економічну (судово-бухгалтерську) експертизу. Якщо експертизу 

призначають із метою перевірки висновків документальної ревізії, у 

постанові (ухвалі) про призначення експертизи слід зазначити, які саме 

висновки та з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим зібраним 

у кримінальному провадженні доказам, оспорюються учасниками 

провадження, непереконливо обґрунтовані ревізорами тощо) [201, c. 126]. 

Таким чином, фактичними підставами призначення судово-

економічної експертизи визначено: необхідність дослідження питань, що 

потребують використання спеціальних знань експерта-економіста; 

неякісне (неповне, неправильне) проведення документальної ревізії, що 

підтверджується матеріалами кримінального провадження, висновками 

повторних ревізій; обґрунтоване клопотання підозрюваного про 

призначення судово-економічної експертизи; висновки інших експертів, 

які свідчать про необхідність проведення судово-економічної експертизи. 

Також погоджуємося, що цю експертизу слід призначати, якщо 

висновки ревізії суперечать матеріалам кримінального провадження та для 

усунення цих суперечностей вимагається висновок експерта-бухгалтера; є 

обґрунтоване клопотання підозрюваного про проведення бухгалтерської 

експертизи; ревізор не прийняв надані підозрюваними особами документи 

(наприклад, акти на списання будівельних матеріалів) у зв’язку з їх 

неналежним оформленням і несвоєчасним наданням; ревізор не застосував 

усі методи дослідження, які вимагаються; необхідність призначення 

експертизи передбачена висновками експерта-будівельника [300, с. 62]. 

Як свідчить слідча практика, зазвичай судово-економічну експертизу 

(зокрема після проведення документальної ревізії) призначають у таких 

випадках: у разі сумніву слідчого в правильності висновків в акті 

документальної ревізії (використання ревізором неналежних методів 

дослідження, відсутність у ревізора певного досвіду тощо); за наявності в 

матеріалах провадження двох або більше актів документальної ревізії 
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(первинної та додаткової або повторної) із суперечливими даними 

перевірки або в разі невідповідності висновків ревізії іншим матеріалам 

кримінального провадження; у разі обґрунтованого заперечення сторони 

захисту проти висновків документальної ревізії у відповідному клопотанні, 

якщо для перевірки заперечень потрібні спеціальні знання [431, с. 126]. 

З огляду на те, що для проведення судово-бухгалтерської експертизи 

в кримінальних провадженнях у сфері будівництва може бути поставлено 

багато запитань, складно перелічити увесь обсяг відомостей, що 

необхідний експерту для проведення дослідження. Тому слідчому слід 

попередньо звернутися за консультацією до експерта-бухгалтера, щоб у 

подальшому не витрачати процесуальний час на задоволення його 

клопотань, заявлених відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 69 КПК України, про 

надання додаткових матеріалів. 

Експерт-бухгалтер вирішує всі питання не лише за даними 

бухгалтерського обліку, а й з урахуванням висновку будівельно-технічної 

експертизи. Неможливо визначити фактичний обсяг виконаних робіт у 

натурі без перевірки їх інженером-будівельником [293, с. 20]. 

Тому під час розслідування злочинів у сфері будівництва важливою є 

також судова будівельно-технічна експертиза. Саме в межах її проведення 

можна встановити більшість обставин, що мають значення для 

правильного розслідування цих злочинів [43, с. 161]. Також обов’язковим є 

призначення цієї експертизи під час розслідування корисливих злочинів у 

сфері будівництва, пов’язаних із фальсифікацією проектно-кошторисної та 

звітної документації [147]. 

Завдання будівельно-технічної експертизи, а також орієнтований 

перелік питань, які вона вирішує, визначені в п. 5 Інструкції про 

призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і 

Науково-методичних рекомендаціях з підготовки та призначення судових 
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експертиз та експертних досліджень, що затверджені наказом Міністерства 

юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 [325].  

Для проведення будівельно-технічної експертизи необхідно надавати 

такі матеріали: відомості про об’єкт експертизи (найменування об’єкта, його 

функціональне призначення, адреса, площа забудови, загальна площа 

приміщень, поверховість, стан об’єкта – незавершене/завершене 

будівництво); відомості про вид робіт, що підлягають експертизі 

(найменування робіт, обсяг та вартість робіт та ін.); документацію або 

відомості про наявність документації (проектно-кошторисної, договірної, 

звітної, виконавчої); перелік питань, що виносяться на вирішення 

експертизи; відомості про суму позову, якщо вона визначена, або 

кошторисної вартості об’єкта/роботи. 

Питання відповідності розробленої проектно-технічної та 

кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі 

будівництва, а також питання визначення відповідності виконаних 

будівельних робіт і побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, 

споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-

правових актів у галузі будівництва можуть бути вирішені за наявності в 

експерта (експертів) відповідних фахових знань, у тому числі з 

вузькопрофільних питань та експлуатації об’єктів будівництва з 

урахуванням обсягу матеріалів і складності об’єкта та інших його 

особливостей. 

Для вирішення питань щодо відповідності розробленої проектно-

кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі 

будівництва (наприклад, ДБН), фактично виконаних будівельних робіт 

проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі 

будівництва, переліку та об’єктів фактично виконаних робіт з будівництва 

(ремонту, реконструкції) об’єктів, вартості фактично виконаних робіт з 

будівництва об’єктів, відповідності обсягів та вартості фактично 

виконаних будівельних робіт обсягам і вартості, визначеним проектно-
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кошторисною або первинною звітною документацією, первинної звітної 

документації з будівництва за порядком складання і наведеними 

розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва 

експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та 

додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну й 

первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості 

списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих 

робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт. 

Для вирішення питань щодо відповідності об’єктів нерухомого 

майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, 

реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі 

будівництва (містобудівельним, протипожежним, санітарно-гігієнічним 

тощо), виконаних будівельних робіт (окремих елементів об’єктів, 

конструкцій, виробів матеріалів) проектно-технічній документації та 

вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, 

стандартам, технічним умовам тощо) експерту необхідно надати проектну 

та первинну звітну й виробничу документацію на будівництво об’єкта, 

документ про приймання в експлуатацію об’єкта будівництва, матеріали 

технічної інвентаризації на об’єкт, стандарт і технічні умови виготовлення 

конструкцій, виробів і матеріалів тощо [168, с. 173–177]. 

У 86,0 % кримінальних проваджень досліджуваної категорії 

призначалися послідовно документальна ревізія та комплексна судово-

бухгалтерська і будівельно-технічна експертиза. Їх висновки ґрунтуються на 

аналізі практично одних і тих самих документів.  

Аналогічна практика існувала й раніше. Оскільки для послідовного 

проведення ревізії та експертизи необхідно досить багато часу, 

М. Ю. Флоровський рекомендує призначати комплексну будівельно-

технічну та судово-бухгалтерську експертизи, відмовляючись від 

проведення ревізій [419]. 
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Однак ми не погоджуємось із тим, що відмова від проведення ревізії 

є доцільною. Призначення комплексної будівельно-технічної та судово-

бухгалтерської експертизи є виправданим, адже таке рішення після 

проведеної ревізії в кримінальних провадженнях злочинів у сфері 

будівництва сприятиме оптимізації роботи слідчого та експерта. 

Обґрунтовуючи такі висновки, слід зазначити, що строки проведення 

ревізії є нетривалими – до 15 діб (можливе його продовження ще на п’ять 

діб). Строки ж проведення експертиз, закріплені в п. 1.13 Інструкції про 

призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень [325], залежно від складності дослідження й експертного 

навантаження фахівців, визначає керівник експертної установи в межах: 

10 календарних днів – щодо матеріалів з невеликою кількістю об’єктів та 

вирішуваних питань і простих за характером досліджень; 30 календарних 

днів – щодо матеріалів із середньою кількістю об’єктів та вирішуваних 

питань або середньої складності за характером досліджень; 60 календарних 

днів – щодо матеріалів з великою кількістю об’єктів та вирішуваних 

питань або складних за характером досліджень; понад 60 календарних 

днів – щодо матеріалів зі значною кількістю об’єктів та вирішуваних 

питань (понад десяти), відповідно до фактично необхідного для експерта 

часу або особливо складних за характером досліджень (з використанням 

криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного); 

проведення експериментальних досліджень; застосування кількох 

методів); понад 90 календарних днів – якщо експертиза є особливо 

складною чи багатооб’єктною і потребує вирішення понад десяти питань 

або питань, які потребують кількох досліджень, чи налічує понад п’ять 

томів матеріалів справи або є комплексною чи потребує залучення 

фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, 

організацій і не може бути виконана в зазначені строки [325]. 

Будівельно-технічну та судово-бухгалтерську експертизи, призначені 

окремо або комплексно, зазвичай проводять у строк набагато більший, ніж 
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15 діб (строк проведення ревізій). Водночас унаслідок позапланових ревізій 

під час досудового розслідування злочинів у сфері будівництва можна 

отримати принаймні приблизну картину загалом і правильно сформулювати 

необхідні запитання під час призначення будівельно-технічної та судово-

бухгалтерської експертиз, встановити необхідність призначення інших видів 

експертиз або проведення процесуальних дій, а також сформулювати 

рекомендації щодо підготовки й проведення слідчих (розшукових) дій, 

спрямованих на виявлення, вилучення та дослідження документів, визначити 

основні напрями й можливості сучасних експертних досліджень і 

використання їх результатів під час розслідування злочинів у сфері 

будівництва, що дає змогу ефективно продовжувати досудове розслідування, 

а не зупиняти його, чекаючи на результати експертиз. 

Під час досудового розслідування злочинів у сфері будівництва 

необхідність у призначенні технічної експертизи виникає в межах 

дослідження різноманітних документів. У кримінальних провадженнях може 

виникнути потреба у встановленні факту виготовлення документа з 

використанням комп’ютерної техніки чи одержання копії за допомогою 

копіювально-розмножувальної техніки; у вирішенні діагностичних, а в 

окремих випадках й ідентифікаційних завдань за документами, 

виготовленими за допомогою цифрових, лазерних принтерів і копіювально-

розмножувальної техніки; в ідентифікації матричних принтерів за 

виготовленими за їх допомогою документами. 

Під час призначення технічної експертизи документа, виготовленого 

за допомогою комп’ютерної чи копіювально-розмножувальної техніки, 

можуть бути вирішені такі завдання: встановлення способу виготовлення 

документа, печаток, штампів, внесення змін до змісту документа 

(підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо); виявлення первинного 

змісту документа; визначення наявності записів, невидимих або майже 

невидимих (перекреслених, підчищених, витравлених, залитих, 

удавлених); визначення періоду виготовлення документів або його частин, 
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послідовності нанесення текстів, записів, печаток; виявлення документів, 

які виготовлені шляхом монтажу із застосування копіювально-

розмножувальної та комп’ютерної техніки; відновлення змісту розрізаних 

документів, залитих записів; встановлення способу виготовлення бланка 

документа; ідентифікація матеріалів і допоміжних заходів, які 

застосовували для виготовлення документів, їхніх частин і реквізитів; 

визначення способу нанесення відтисків печатки на документи; з’ясування 

того, одним чи декількома кліше наносили відтиски печаток; чи були 

додруковані записи в документі; встановлення способу нанесення підпису 

на документах (за допомогою факсиміле, оргтехніки тощо) [395]. 

Учинення злочинів у сфері будівництва зазвичай пов’язано з 

підробленням проектно-кошторисної та звітної документації: 

підробленням у відповідних документах підписів, почерку посадової 

особи; примушування певної особи до підпису, розписок, вказівок, 

оформлення договорів тощо. Таким чином, коли під час розслідування 

вказаних злочинів виникає питання щодо ідентифікації виконавця 

рукопису, підпису, призначають судово-почеркознавчу експертизу.  

Комп’ютерно-технічну експертизу призначають у разі виявлення 

документів в електронній формі, які зберігаються на «машинних» носіях. 

Предметом судової комп’ютерно-технічної експертизи є факти й 

обставини, які встановлюють на основі дослідження закономірностей 

розроблення й експлуатації комп’ютерних засобів, що забезпечують 

реалізацію інформаційних процесів, зафіксованих у матеріалах 

кримінального провадження. Експертиза комп’ютерної техніки та 

програмних продуктів передбачає три самостійні експертних підвиди. 

Експертиза комп’ютерної техніки встановлює факти й обставини, що 

мають значення у справі та пов’язані із закономірностями функціонування 

та експлуатації комп’ютерної системи. Основними завданнями цього 

підвиду експертизи є встановлення комплектації, технічного стану та 

функціональних можливостей комп’ютерної системи. Експертиза 
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програмних продуктів встановлює факти й обставини, пов’язані із 

закономірностями розроблення та використання програмних продуктів 

комп’ютерної системи. Задачею цього підвиду експертизи є визначення 

функціонального призначення, технічних параметрів, вимог, алгоритму, 

структури, стану й особливостей програмного забезпечення. 

Інформаційно-комп’ютерна експертиза встановлює факти й обставини, 

пов’язані із закономірностями створення, оброблення та збереження 

інформації на комп’ютерних носіях. Її завданням є пошук, виявлення, 

відтворення і технічний аналіз інформації, створеної користувачем чи 

програмами в комп’ютерній системі [191, с. 142]. 

Таке дослідження має важливе значення в доказуванні обставин 

учинення злочинів у сфері будівництва. Адже нерідко особи, які їх 

учинили, до початку кримінального провадження встигають знищити або 

приховати документи на паперових носіях, водночас копії цих документів 

залишаються в пам’яті комп’ютера, на флешках, дисках тощо  

[168, с. 173–177].  

Експертизи електронних носіїв інформації, залежно від завдань, що 

вирішуються, поділяються на два різновиди:  

1) технічну експертизу комп’ютерів, їхніх вузлів і пристроїв 

(установлення призначення та характеристик комп’ютерної техніки, їх 

технічного стану, можливостей використання для досягнення певної мети 

тощо);  

2) експертизу даних і програмного забезпечення (виявлення 

інформації, що міститься на комп’ютерних носіях, та визначення її 

цільового призначення; відновлення видаленої інформації; розшифрування 

закодованих файлів; установлення характеру змін, внесених у програми, 

тощо) [344, с. 73]. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Проаналізовано основні засоби збирання стороною обвинувачення 

доказів у кримінальних провадженнях досліджуваної категорії, до яких 

належать виявлення, огляд, вилучення і забезпечення збереження 

документів та інших матеріальних носіїв інформації. Вказано, що 

основними процесуальними способами отримання документів з ознаками 

речових доказів є огляд та обшук (як слідчі (розшукові) дії), тимчасовий 

доступ до речей і документів (глава 15 КПК України), витребування 

документів, висновків ревізій та актів перевірок (у порядку ч. 2 ст. 93 КПК 

України). 

Аргументовано, що огляд документів спрямований на виявлення 

ознак, які свідчать про матеріальне або інтелектуальне підроблення, а 

також встановлення порушень проектно-кошторисної документації, 

допущених у процесі будівництва. Насамперед досліджують документи, 

що відображають фінансово-господарські операції з проведення 

будівельно-монтажних і ремонтних робіт. У 43,0 % проваджень зазначеної 

категорії об’єктом огляду також були різні предмети офісної електронної 

техніки – персональні комп’ютери, цифрові пристрої для зберігання 

електронної інформації (жорсткі диски, флеш-карти, компакт-диски), а 

також вилучені з місць проведення будівельних робіт предмети, що 

використовуються під час будівництва і мають значення для 

розслідування. Тактика огляду місця події ґрунтується на загальних 

криміналістичних рекомендаціях.  

Типовими об’єктами огляду місця події є:  

будівельні майданчики, на яких проводяться будівельні роботи 

(54,2 %);  

приміщення офісів будівельних організацій, складські приміщення, 

керівники і (або) співробітники яких причетні до вчинення злочину або 

підозрюються у цьому (38,8 %);  
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певні частини будівель (кабінети, офіси, поверхи та ін.), в яких, 

згідно з матеріалами провадження, мали проводитися будівельні 

(ремонтні) роботи (27,8 %);  

ділянки простору («територія під будівництво»), на яких 

планувалося зведення об’єктів (13,0 %);  

будівлі, споруди – об’єкти завершеного будівництва, зведені з 

порушенням проектно-кошторисної документації (7,4 %). 

Повнота та правдивість показань свідків залежить від вирішення 

низки тактичних завдань, зокрема, правильного визначення кола осіб, які 

володіють інформацією, що має значення для розслідування; визначення 

можливої зацікавленості свідків у результатах провадження чи залежності, 

у тому числі службової, від осіб, які можливо причетні до злочину; 

врахування соціальних і психологічних особливостей допитуваного для 

нейтралізації чинників, які негативно впливають (можуть впливати) на 

його поведінку під час допиту; ужиття заходів, спрямованих на 

упередження відмови від надання правдивих (повних) показань. 

Тактичні прийоми допиту свідків визначаються з урахуванням 

категорії допитуваних, до яких належать насамперед працівники 

контролюючих та правоохоронних органів (86,1 %); очевидці злочинів у 

сфері будівництва (будівельники, охоронці, водії, бухгалтери тощо) – 

56,8 %; інженерно-технічний персонал (38,0 %); особи, які брали участь у 

провадженні слідчих (розшукових) дій як спеціалісти (34,6 %); 

співробітники оперативних та інших підрозділів, які проводили слідчі 

(розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії (29,7 %).  

На особливості тактики допиту підозрюваного впливає значною 

мірою ситуація, в умовах якої триває така слідча (розшукова) дія. 

Конфліктна ситуація (траплялась у 34,0 % вивчених проваджень) виникає в 

разі, коли підозрюваний не має наміру сприяти стороні обвинувачення в 

отриманні повної та достовірної інформації (не визнає своєї участі у 

вчиненні кримінального правопорушення; наполягає, що не усвідомлював 
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протиправного характеру своїх дій; перекладає вину на співучасників; 

відмовляється від давання показань або дає очевидно неправдиві 

(суперечливі) показання). 

Найчастіше місцями проведення обшуку та вилучення визначаються:  

приміщення замовника (виконавця) будівельних (ремонтних) робіт 

(бухгалтерія, юридичний, проектний, кошторисний відділи, архів);  

кабінет (офіс) керівника організації-забудовника;  

приміщення організації-контрагента, банків та інших фінансових 

установ, аудиторських організацій;  

місця проживання фізичних осіб (інвесторів);  

адміністративні, складські, виробничі, господарські та інші 

приміщення.  

До специфічних об’єктів пошуку в цій категорії проваджень 

належать початкові варіанти документів, що використано у цивільно-

правових угодах з інвесторами, які в подальшому було відредаговано; 

початкові варіанти проектно-кошторисної документації; чорнові записи, 

що відображають реальний облік обсягу та змісту будівельно-монтажних і 

ремонтних робіт, розрахунок грошових коштів, які обертаються у 

кримінальній схемі, у т.ч. витрати, прибуток і (або) «відкати»; особисті 

записи; комп’ютерна техніка та носії електронної інформації. Доцільно 

проводити груповий обшук (38,0 % проваджень) з одночасним вилученням 

предметів і документів за місцем проживання підозрюваного, в офісах та 

інших службових приміщеннях. 

2. Встановлено, що злочини у сфері будівництва часто вчиняються 

шляхом використання прорахунків (порушень) в організації будівельного 

виробництва, його фінансуванні, обліку виконуваних робіт й оплаті праці 

робітників, унаслідок чого докази злочинної діяльності можливо 

відшукати в документації, що стосується функціонування будівельної 

організації. Крім того, будівельна діяльність унормована у відомчих 
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(міжвідомчих) і локальних (наприклад, статутних) актах, державних 

стандартах. 

Наголошено, що процесуальний порядок отримання оригіналів чи 

копій будь-яких документів, навіть тих, що містять загальнодоступні 

відомості, пов’язаний з прийняттям відповідного рішення слідчим суддею 

чи судом (глава 15 КПК України). Адже при проведенні тимчасового 

доступу до речей та документів необхідно ознайомлюватися з 

документами, робити їх копії (за наявності достатніх підстав – вилучати), 

які можна поділити на такі групи: 

документація контролюючих органів, у яких зафіксовано факти 

порушення законодавства;  

документи про замовлення чи виконання будівельних (ремонтних) 

робіт;  

акти списання матеріалів;  

звітні документи про проведені будівельні роботи;  

документація про облік та приймання матеріальних цінностей;  

рахунки за придбані матеріали в торговому підприємстві;  

рахунки між підрядною і субпідрядною організаціями з приводу 

виготовлення або заготівель матеріалів, а також щодо виконання різних 

будівельних і монтажних робіт;  

договори субпідряду;  

документи про зв’язок абонента (надання телекомунікаційних 

послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання);  

копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, 

мобільних терміналів систем зв’язку, камер відеоспостереження.  

Визначено особливості тактики вилучення документів залежно від 

місць їх зберігання, зокрема в офісах компаній-управителів коштів і 

забудовників, банківських установах, органах місцевої влади, підрозділах 

Державної архітектурно-будівельної інспекції, страхових компаніях, 

нотаріальних конторах, офісах операторів і провайдерів телекомунікацій.  
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За результатами дослідження слідчої та судової практики 

встановлено, що специфіка фінансування процесу будівництва зазвичай 

зумовлює потребу в отриманні інформації, що становить банківську 

таємницю: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої 

інформації (п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність»), за рішенням (ухвалою) суду (ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК 

України) або при проведенні слідчих (розшукових) дій (обшуку, допиту 

представників банку) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також 

таємницю нотаріальних дій (практиці відомі правові колізії в разі 

вилучення за рішенням суду реєстру нотаріальних дій та печатки, їх 

огляду, відбирання експериментальних зразків підпису і печатки 

нотаріуса). 

3. Проаналізовано порядок залучення слідчим різних категорій 

спеціалістів для надання консультацій та безпосередньої технічної 

допомоги (ст. 71 КПК України), витребування та отримання висновків 

ревізій та актів перевірок (ч. 2 ст. 93 КПК України), призначення експертиз 

(ст. 242 КПК України). 

Аргументовано, що на етапах розслідування злочинів у сфері 

будівництва важливо враховувати особливості законодавчого регулювання 

усіх процесів, що охоплюються даною сферою. З метою роз’яснення 

положень нормативно-правових актів, що визначають правила (норми) 

проведення будівельних робіт, ознайомлення з особливостями 

бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності в будівельній 

організації, оцінювання змісту актів документальної ревізії або іншої 

перевірки, надання допомоги при підготовці до проведення окремих 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій слідчі звертаються за 

консультаціями до бухгалтерів (44,5 %), криміналістів (42,7 %), інженерів-

будівельників (31,9 %) та інших категорій спеціалістів. При вирішенні 

питання про призначення ревізії або судово-економічної експертизи 
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спеціаліст в галузі бухгалтерського обліку може надати слідчому 

консультацію щодо формулювання запитань ревізору чи експерту.  

Позапланові виїзні ревізії при досудовому розслідуванні злочинів у 

сфері будівництва сприяють виявленню фактів порушення законодавства, 

встановленню посадових і матеріально відповідальних осіб, які допустили 

або вчинили кримінальні правопорушення. Найчастіше злочини у сфері 

будівництва вчиняють службові особи, вдаючись водночас до розкрадання 

майна, коштів, ухилення від сплати податків, нецільового використання 

коштів, виділених на будівництво тощо. Їх проведення дає змогу 

«відтворити» окремі обставини події злочину, підтвердити документально 

причетність до злочину окремих осіб та розмір завданих збитків.  

Зазначено, що практика призначення позапланових ревізій потребує 

законодавчого унормування терміну проведення відповідної перевірки, 

підстав її призначення, у тому числі додаткової та повторної ревізії, а 

також більш якісного формулювання питань (завдань) ревізору. 

Запропоновано зобов’язати підрозділи Державної аудиторської служби 

України розпочинати позапланову виїзну ревізію в строк, зазначений в 

ухвалі слідчого судді (з унесенням змін до Закону України «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»). Якщо 

ревізор унаслідок об’єктивних обставин не може завершити ревізію у 

визначений термін, строк її проведення може бути продовжено на 

необхідний для цього час з повідомленням слідчого судді.  

Здійснено аналіз найбільш поширених на практиці проблемних 

питань під час призначення позапланової виїзної ревізії, які стосуються: 

 періоду призначення ревізії (суперечлива практика органів 

державного фінансового контролю, досудового розслідування та судів 

щодо встановлення строків проведення позапланової ревізії);  

підстав проведення позапланових ревізій (які нормативно не 

врегульовані в чинній редакції КПК України);  
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ускладнень при призначенні повторної ревізії (через законодавчі 

обмеження слідчий позбавлений можливості перевірити шляхом 

ініціювання повторної позапланової ревізії ті відомості, які не були 

досліджені або неповно досліджені в межах раніше проведеної перевірки);  

неякісного складання клопотань (без належного обґрунтування 

підстав ревізії, неконкретні запитання ревізору). 

На основі матеріалів розслідування злочинів у сфері будівництва 

проаналізовано практику призначення та проведення судово-економічних 

(34,3 %) і будівельно-технічних (41,8 %) експертиз, що мають певну 

специфіку.  

Виникає також необхідність у проведенні технічної експертизи 

документів (47,2 %), почеркознавчої (39,8 %), комп’ютерно-технічної 

(35,0 %) експертиз та інших досліджень.  

Одним із проблемних є питання щодо необхідності призначення 

судово-економічної експертизи за результатами документальної ревізії. 

Якщо недоліки (розбіжності), зазначені в матеріалах ревізії, неможливо 

усунути (з’ясувати) лише шляхом допиту ревізора, то призначають 

додаткову або повторну ревізію (перевірку), а за необхідності – судово-

економічну експертизу. Результати позапланових ревізій дозволяють 

правильно сформулювати необхідні запитання в разі призначення 

будівельно-технічної і судово-економічної експертиз, своєчасно 

визначитися з призначенням інших видів досліджень  або проведенням 

процесуальних дій, а також сформулювати рекомендації щодо підготовки 

й проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на виявлення, 

вилучення та дослідження предметів і документів з ознаками речових 

доказів. 

Запропоновано переліки питань, що виносяться на вирішення 

будівельно-технічної експертизи (з виокремленням необхідних матеріалів, 

які надаються експерту) в разі необхідності дослідження відповідності:  
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розробленої проектно-технічної та кошторисної документації 

вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва 

(містобудівельним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо);  

фактично виконаних будівельних робіт (збудованих об’єктів 

нерухомого майна) проектно-технічній документації та нормативам у 

галузі будівництва;  

вартості виконаних будівельних робіт обсягам і вартості, визначеним 

проектно-кошторисною або первинною звітною документацією.  

Встановлено, що у 26,0 % кримінальних проваджень призначалися 

послідовно документальна ревізія та комплексна судово-економічна 

й будівельно-технічна експертизи. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації розв’язано важливу наукову проблему, що має 

надзвичайно актуальне значення для криміналістичної науки, слідчої та 

судової практики, а саме розроблено концепцію комплексної 

криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері будівництва, 

яка ґрунтується на загальних положеннях теорії криміналістики, основах 

криміналістичної техніки, тактики і методики й містить необхідні для 

практики рекомендації суб’єктам сторони обвинувачення щодо збирання 

доказів. Найголовніші з них наступні: 

1. З огляду на періодизацію криміналістичного забезпечення 

розслідування розкрадань та інших злочинів у будівельній галузі, на основі 

застосування міждисциплінарного підходу (теоретичних положень 

криміналістики, кримінального, адміністративного, екологічного, 

земельного, банківського права, кримінології, блоків відповідних 

економічних і технічних дисциплін), а також узагальнення вітчизняної й 

зарубіжної правозастосовної практики, обґрунтовано напрями 

диференціації та інтеграції наукових знань, важливих в аспекті пізнання 

загальних закономірностей злочинної діяльності у сфері будівництва та 

формування методологічних засад розслідування окремих видів (груп) 

злочинів. На основі ретроспективного аналізу наукових праць 

пріоритетними визнано такі напрями подальших досліджень у галузі 

криміналістичної методики: аналіз способів (технологій) підготовки, 

вчинення та приховування заволодіння майном (коштами) будівельних 

організацій шляхом привласнення, розтрати, зловживання службовим 

становищем (розкрадання), обману та зловживання довірою (шахрайства), 

а також пов’язаних з ними споріднених і супутніх злочинів у сфері 

службової і господарської діяльності та проти безпеки виробництва; 

застосування сучасних методів фактичного контролю та документального 
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аналізу фінансово-господарської діяльності будівельної організації у 

поєднанні з призначенням експертиз та іншими процесуальними діями, що 

в комплексі дозволяє вирішити завдання розслідування. 

2. Злочини у сфері будівництва визначені як криміналістично 

однорідна група суспільно небезпечних діянь, що містять спільні родові 

ознаки, зокрема: вчиняються у процесі здійснення професійної діяльності 

та полягають у порушенні норм і правил, що закріплені в регулятивному 

законодавстві (стандартах) і локальних нормативно-правових актах; 

предметами (знаряддями) злочинів є будівельні обладнання, техніка, 

матеріали та інші специфічні речі, а також кошти, виділені на здійснення 

будівельних робіт; суб’єктами злочинів є учасники правовідносин у галузі 

будівництва, що охоплює проектно-вишукувальні, монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи, пов’язані зі зведенням і створенням 

(фінансуванням будівництва), зміною (реконструкцією, ремонтом, 

реставрацією) або знесенням будівель, споруд та інших об’єктів; сліди 

злочинної діяльності відображаються як у будівельній продукції, так і у 

відповідних господарських і фінансових документах; збиранню доказів 

учинення злочинів у сфері будівництва сприяє використання органами 

досудового розслідування спеціальних будівельно-технічних та 

економічних знань, що потребує додаткової фахової спеціалізації слідчих. 

Для подальшої диференціації криміналістичних методик важливе значення 

має розподіл злочинів залежно від виду будівництва, об’єкта посягання, 

способів підготовки, вчинення та приховування правопорушень, етапу 

(циклу) будівельних робіт, характеристик суб’єктів злочину. На рівні 

окремих (групових, видових і внутрішньовидових) методик подальшого 

наукового опрацювання потребує практика розслідування привласнення, 

розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем (розкрадань), шахрайств, пов’язаних із залученням коштів 

інвесторів на будівництво, порушень правил безпеки під час проведення 
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будівельних робіт, ознаки яких можуть об’єктивно поєднуватись 

(комбінуватись) у конкретних технологіях злочинної діяльності. 

3. Злочини у сфері будівництва як сегмент злочинності в сучасному 

глобалізованому світі набувають спільних ознак та характеризуються 

певними закономірностями їх розслідування в різних країнах. Позитивним 

для врахування у вітчизняній практиці визнано зарубіжний досвід 

стосовно використання правоохоронцями різноманітних аналітичних 

інструментів шляхом моніторингу відомостей у державних реєстрах та 

інших відкритих інформаційних системах; удосконалення прийомів 

документального аналізу фінансово-господарської діяльності будівельних 

компаній (організацій) різних форм власності; проведення тактичних 

операцій з установлення ознак штучного завищення обсягів і вартості 

будівельних робіт; створення й забезпечення діяльності міжнародних 

слідчих груп; порядку забезпечення відшкодування шкоди, завданої 

інвесторам унаслідок шахрайств, пов’язаних із залученням коштів на 

будівництво; виявлення викраденого майна та запобігання вчиненню 

крадіжок будівельних матеріалів; цільової професійної підготовки 

(перепідготовки, підвищення кваліфікації та спеціалізації) слідчих 

у профільних освітніх закладах. З огляду на останню позицію і 

запроваджене в закладах вищої освіти МВС України стажування 

викладацького складу з відрядженням до органів поліції, запропоновано 

зосередити увагу на розвиткові навичок слідчого, його обізнаності щодо 

основ будівельної інженерії, фінансово-господарських операцій, які 

здійснюються на будівництві, особливостей бухгалтерського обліку, 

державних (тендерних) закупівель, оподаткування, документообігу та за 

іншими напрямами, пов’язаними з розслідуванням злочинів.  

4. Криміналістична характеристика злочинів (складів злочинів) у 

сфері будівництва містить такі елементи: спосіб підготовки, учинення та 

приховування злочинів; обстановку вчинення злочину; предмет 

злочинного посягання; відомості про осіб, які вчинили злочини, злочинні 
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групи та особу (осіб) потерпілого (потерпілих); слідову картину злочину. 

Пізнання закономірних зв’язків між зазначеними елементами (причинно-

наслідкових, інформаційних, просторових і часових) сприяє успішному 

вирішенню завдань на всіх етапах розслідування та конкретизації 

застосованих криміналістичних прийомів і засобів. 

5. Спосіб учинення злочинів проти власності у сфері будівництва 

здебільшого є повноструктурним (75,0 % проваджень), що включає 

підготовку, вчинення та приховування (за виключенням окремих 

некваліфікованих крадіжок будівельних матеріалів). З огляду на специфіку 

джерел розкрадань у сфері будівництва (обліковані, резервні та сторонні 

цінності або необлікована продукція), виокремлено найбільш поширені 

способи вчинення привласнення, розтрати майна (матеріально-

відповідальними особами) або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (з відповідними криміналістичними пошуковими 

ознаками), які поєднуються (комбінуються) з різними видами службових 

підроблень і корупційних діянь, незаконним втручанням у роботу 

автоматизованих інформаційних систем (баз даних) і комп’ютерних мереж, 

порушенням будівельних норм і правил безпеки при проведенні 

будівельних робіт. Шахрайства у сфері будівництва охоплюють комплекс 

підготовчих заходів, у тому числі з використанням переважно офіційних 

документів та здійсненням різних господарських операцій, як з метою 

заволодіння коштами інвесторів на різних етапах будівництва (створення) 

об’єктів нерухомості, так і приховування ознак злочинів проти власності 

під виглядом законної фінансово-господарської діяльності. Порушення 

будівельних норм і правил будівництва вчиняються шляхом як свідомого 

ігнорування вимог законодавства та правил безпеки під час виконання 

будівельних, ремонтних та інших видів робіт, так і бездіяльності, що 

полягає в невиконанні відповідальною особою (особами) обов’язків, 

передбачених нормативно-правовими актами і посадовими інструкціями. 
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6. Характеристика структурних елементів обстановки вчинення 

злочину дає можливість встановити наявність безпосереднього зв’язку 

процесу будівництва з діяльністю підозрюваних осіб. Криміналістичне 

значення мають такі складові обстановки: стадії і технологічні цикли 

здійснення будівельних робіт; загальний стан контролю за зберіганням 

майна, фінансовою дисципліною та дотриманням правил безпеки; 

повноваження та відповідальність службових і матеріально-відповідальних 

осіб, їх доступ до предмета злочинного посягання. Специфіка 

функціонування будівельної організації визначає порядок здійснення та 

документального оформлення будівельних робіт, з урахуванням чого 

правопорушники (відповідно до свого службового становища, 

можливостей доступу до певних ресурсів, а також власних професійних 

якостей) за певних умов обирають конкретний спосіб учинення злочину. 

Найчастіше предметом злочинних посягань у сфері будівництва є 

будівельні матеріали та обладнання (58,7 %), кошти у готівковій і 

безготівковій формах (37,3 %) та інше майно. Зазвичай злочини вчиняють 

під час виконання правопорушниками своїх професійних функцій у 

процесі замовлення (отримання дозвільних документів), спорудження 

нового об’єкта, зберігання (транспортування) будівельних матеріалів 

(інструментів, обладнання, техніки), здійснення контролю за проведенням 

фінансових операцій та безпекою робіт. Серед загальних ознак, що 

характеризують особу злочинця, найбільше значення має її професійний 

статус (службове становище, посада, характер повноважень, ступінь 

відповідальності). Здійснено статистичний розподіл (типологію) 

правопорушників з урахуванням характеру виконуваних ними 

професійних функцій на об’єкті будівництва, а також кримінально-

правовими ознаками (виникнення умислу, мотив учинення злочину тощо). 

Характер і локалізація слідів найбільшою мірою пов’язані зі способом 

учинення злочину, безпосередньо визначаються діями (бездіяльністю) 

винуватих, які з урахуванням специфіки будівельної організації, 
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документообігу, бухгалтерського обліку і звітності в ній, умов зберігання 

товарно-матеріальних цінностей, стану охорони об’єктів і контролю 

залишають криміналістично значимі відображення (сліди), дослідження 

яких має важливе значення для встановлення ознак злочинів та причетних 

до нього осіб. 

7. Комплексна криміналістична методика розслідування злочинів у 

сфері будівництва – це розроблена на основі аналізу практики органів 

досудового розслідування структурована система узагальнених відомостей 

про особливості криміналістичної характеристики злочинів певних груп, 

об’єднаних на основі криміналістично значимих ознак, що включає в себе 

загальні положення (основи) та окремі (групові, видові, внутрішньовидові) 

методики, в основі яких – типові програми (алгоритми) проведення 

слідчих (розшукових), негласних (слідчих) розшукових та інших 

процесуальних дій, а також організаційних (контрольних) заходів (їх 

комплексів) на різних етапах розслідування з урахуванням слідчих 

ситуацій. У роботі запропоновано універсальну теоретико-прикладну 

модель розслідування різних за кримінально-правовим складом діянь 

(корисливих посягань на власність, службових зловживань і порушень 

правил безпеки будівельних робіт), яка дозволяє використовувати 

напрацьовані наукою і практикою рекомендації з урахуванням специфіки 

будівельної галузі.  

8. У структурі комплексної криміналістичної методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва виокремлено групові 

методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань), 

шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів на будівництво 

житла, а також порушень правил безпеки під час будівництва, які містять 

цільові програми (алгоритми) проведення слідчих (розшукових) й інших 

процесуальних дій, а також організаційних (контрольних) заходів, до яких 

належать: вилучення (шляхом тимчасового доступу), огляд та дослідження 
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офіційної документації, що містить відомості про факти розкрадань та 

інших злочинів; застосування методів фактичного і документального 

контролю (інвентаризація, контрольний обмір, економічний та 

документальний аналізи) як самостійно (із залученням спеціалістів 

відповідного профілю), так і комплексно (під час проведення ревізії 

будівельної організації); допит певних категорій свідків, потерпілих 

і підозрюваних; призначення (з урахуванням актів ревізій, матеріалів 

службових розслідувань та інших перевірок) та проведення  експертиз (у 

тому числі комісійних і комплексних), зокрема будівельно-технічної, 

інженерно-технічної, судово-економічної, техніко-криміналістичної та 

почеркознавчої. 

9. В розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) у сфері 

будівництва важливе значення має ситуаційний підхід. Слідчі ситуації 

початкового етапу розслідування диференційовано на сприятливі, 

несприятливі та нейтральні. До загальних завдань розслідування в 

досліджуваній категорії кримінальних проваджень належать: встановлення 

події розкрадання; визначення способу та предмета злочинного посягання; 

виявлення та викриття осіб, які вчинили розкрадання; вивчення системи 

організації будівництва; визначення характеру та розміру шкоди, завданої 

злочином; виявлення та закріплення слідів злочину; встановлення зв’язків 

розкрадання з іншими складами злочинів; виявлення причин та умов, які 

сприяли вчиненню розкрадань. Практика збирання доказів органами 

досудового розслідування потребує впровадження сучасних форм і методів 

роботи з документальними (у т.ч. електронними) джерелами інформації та 

фактичними даними. Причому найчастіше застосовуються інвентаризація 

та контрольний обмір (зведених будівель і споруд, об’єктів незавершеного 

будівництва), економічний та документальний аналіз (арифметична і 

формальна перевірки; зустрічна перевірка і взаємний контроль; 

співставлення фактичних обсягів і вартісних показників) як самостійно, 
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так і під час ревізії будівельної організації, що у поєднанні з 

процесуальними діями дає змогу встановити фактичний стан фінансово-

господарської діяльності, виявити ознаки розкрадань та інших порушень, 

встановити (підтвердити) причетність до них певних категорій службових і 

матеріально-відповідальних осіб, точно (орієнтовно) встановити розмір 

завданої правопорушеннями шкоди.  

Заволодіння коштами чи майном під приводом виконання 

зобов’язань щодо будівництва може бути кваліфіковано як шахрайство 

лише в разі, якщо винувата особа до одержання коштів мала прямий 

умисел їх привласнити, усвідомлювала відсутність реальних можливостей 

виконати взяті на себе зобов’язання. Про такі наміри фігуранта можуть 

свідчити: аналіз складених (підписаних) ним документів цивільно-

правового, господарського, фінансового характеру; показання свідків, 

потерпілих і підозрюваних; протоколи за результатами проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій; акти ревізій (інших спеціальних 

перевірок); матеріали органів державного контролю та нагляду. 

На початковому етапі розслідування порушення правил безпеки під 

час будівництва важливо зібрати (зафіксувати) матеріальні сліди 

надзвичайної події як безпосередньо (під час огляду), так і за результатами 

службових розслідувань (перевірок), проведених за фактом настання 

(загрози настання) певних кримінально значимих наслідків. На основі 

зібраних первинних матеріалів висуваються і перевіряються версії про 

характер події, що трапилася, виявляються ознаки правопорушень в діях 

(бездіяльності) службових та інших відповідальних осіб, встановлюються 

інші фактичні обставини, на основі чого планується і здійснюється 

подальше розслідування. 

10. Серед завдань огляду документів головним є виявлення ознак, що 

свідчать про матеріальне або інтелектуальне підроблення, а також 

порушень при їх складанні. У провадженнях про злочини у сфері 

будівництва об’єктом огляду мають бути різні предмети офісної 
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електронної техніки – персональні комп’ютери, цифрові пристрої для 

зберігання електронної інформації. Типовими об’єктами огляду місця події 

є будівельні майданчики, на яких проводяться будівельні роботи; ділянки 

простору («територія під будівництво»), на яких планувалося спорудження 

об’єктів будівництва; новобудови (будівлі, споруди, їх частини), зведені з 

порушенням проектно-кошторисної документації; частини будівель 

(житлові, офісні або технічні приміщення), у яких проводяться ремонтні 

(реставраційні, монтажні) роботи; складські приміщення; службові 

кабінети керівників (інших категорій працівників) будівельних організацій, 

які можуть бути причетні до вчинення злочину. 

Систематизовано обставини, які необхідно встановити під час 

допиту (з диференціацією тактичних прийомів), різних категорій свідків 

(службових осіб, які безпосередньо керували будівельними роботами, 

проводили перевірки та виявляли порушення; представників організації-

замовника, підрядних та субпідрядних організацій; працівників кадрових 

і фінансових служб, робітників, водіїв, охоронців та інших категорій 

персоналу будівельної організації); потерпілих (фізичних осіб або 

представників суб’єктів господарювання), яким завдано шкоду внаслідок 

вчинення кримінального правопорушення; підозрюваних (керівників, 

службових і матеріально-відповідальних осіб, інших категорій працівників 

будівельної організації). Серед питань, що підлягають обов’язковому 

з’ясуванню під час допиту, найбільш специфічними є факти отримання та 

використання коштів і матеріальних активів, цільовим призначенням яких 

є здійснення будівельних (ремонтних) робіт; зміст нормативно-правових (у 

т.ч. локальних) актів, будівельних норм і стандартів, на підставі яких 

здійснювались певні роботи, виділялись та розподілялись кошти та 

матеріали, забезпечувався технічний контроль та нагляд, уточнення 

результатів проведених ревізій, інших перевірок. 

Найчастіше місцями обшуків та вилучення визначаються 

приміщення замовника (виконавця) будівельних (ремонтних) робіт: 
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бухгалтерія, юридичний, проектний, кошторисний відділи, архів, кабінет 

(офіс) керівника організації-забудовника, організації-контрагента, банків 

та інших фінансових установ, аудиторських організацій і дозвільних 

служб, адміністративні, складські, виробничі, господарські та інші 

приміщення.  

11. Предметами тимчасового доступу (виїмки) під час розслідування 

злочинів у сфері будівництва є договірна, дозвільна, проектно-кошторисна, 

технічна і виробнича документація будівельних та інших організацій, яку 

умовно розподілено на групи (нормативні, організаційно-розпорядчі та 

фінансово-звітні документи, матеріали внутрішніх та зовнішніх перевірок, 

цивільно-правові та господарсько-правові угоди). Місцями їх можливого 

зберігання є офіси компаній-забудовників (управителів коштів), фінансові 

установи, місцеві державні адміністрації, підрозділи державного 

архітектурно-будівельного нагляду, нотаріальні контори, офіси операторів 

і провайдерів телекомунікацій. Під час розслідування злочинів у сфері 

будівництва часто виникає потреба в отриманні інформації, що становить 

банківську таємницю і таємницю нотаріальних дій. Зважаючи на потреби 

практики, запропоновано ст. 163 КПК України доповнити положенням про 

те, що слідчий суддя, приймаючи рішення про застосування цього заходу 

забезпечення кримінального провадження, має право надати дозвіл на 

проведення обшуку, якщо особа не виконує обов’язок надати слідчому 

тимчасовий доступ до речей та документів. 

12. Під час розслідування злочинів у сфері будівництва виникає 

необхідність у залученні різних категорій спеціалістів (інженерів-

будівельників, аудиторів, бухгалтерів, криміналістів) з метою 

використання їх пояснень і консультативної (технічної) допомоги при 

підготовці до проведення окремих слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій, фахового роз’яснення положень нормативно-правових 

актів, що визначають правила проведення будівельних робіт, 

ознайомлення з особливостями бухгалтерського обліку та складанням 
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фінансової звітності в будівельній організації, оцінювання змісту актів 

ревізії або іншої перевірки.  

Органи досудового розслідування, як ініціатори проведення 

позапланових ревізій, оцінюють наданий акт перевірки, з огляду на 

можливість його використання як джерела доказів у кримінальному 

провадженні. Під час перевірки будівельної організації особливу увагу слід 

звертати на повноту встановлення і належний порядок документування 

фактів порушення законодавства (будівельних норм і державних 

стандартів) службовими і матеріально відповідальними особами. За 

результатами ревізій готуються рекомендації щодо проведення слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на виявлення, 

вилучення і дослідження речей і документів. В разі необхідності акти 

ревізій можуть бути перевірені шляхом допитів ревізорів, призначення 

додаткових (повторних) ревізій або окремих видів експертиз (зокрема 

судово-економічної і будівельно-технічної), проведення слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на вилучення та 

дослідження предметів і документів з ознаками речових доказів. 

Практика позапланових ревізій (у тому числі додаткових і 

повторних) потребує законодавчого унормування підстав їх призначення і 

термінів проведення, а також більш якісного юридичного формулювання 

запитань (завдань) ревізору. Запропоновано внести зміни до окремих 

положень КПК України та Закону України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні», зобов’язавши підрозділи 

Державної аудиторської служби України розпочинати позапланову виїзну 

ревізію в строк, зазначений в ухвалі слідчого судді. Якщо ревізор 

унаслідок об’єктивних обставин не може завершити перевірку у 

визначений термін, строк її проведення може бути продовжено 

з повідомленням слідчого судді.  

Під час розслідування злочинів у сфері будівництва призначаються 

судово-економічні та будівельно-технічні експертизи, проведення яких має 
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певну специфіку. Зокрема, серед проблемних є питання щодо необхідності 

призначення судово-економічної експертизи та її різновидів 

(бухгалтерська, фінансово-економічна, інженерно-економічна) з метою 

перевірки повноти і обґрунтованості акту документальної ревізії щодо 

можливих порушень в діях керівників, службових та матеріально-

відповідальних осіб, а також уточнення розміру завданої 

правопорушенням матеріальної шкоди. Будівельно-технічна експертиза 

дозволяє визначити відповідність проведених будівельних робіт 

нормативно закріпленим стандартам і правилам, правильність складання 

проектно-кошторисної документації, встановити фактичні обсяги 

виконаних робіт, витрачених будівельних матеріалів та їх вартість, 

підтвердити обґрунтованість застосування норм і розцінок на окремі види 

робіт тощо. Виникає також необхідність у проведенні технічної експертизи 

документів (з’ясування способів їх підроблення), почеркознавчої 

(встановлення конкретних виконавців підписів і тексту), комп’ютерно-

технічної та інших експертиз.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

СТАТИСТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ 

БУДІВНИЦТВА 

 

Таблиця 1 

Види злочинів у сфері будівництва за родовим об’єктом 
 

Злочини у сфері будівництва (2017 р.) Усього % 

О
б

л
ік

о
в
ан

о
 к

р
и

м
ін

ал
ь
н

и
х
 

п
р
ав

о
п

о
р
у
ш

ен
ь 

Усього 3520 100 

злочини проти власності 1541 43,78 

з них: привласнення, 

розтрата майна або 

заволодіння ним 

шляхом зловживання 

службовим 

становищем 

всього 1169 33,21 

у великих та 

особливо великих 

розмірах 

420 11,93 

у сфері господарської діяльності 193 5,48 

у сфері службової діяльності 1399 39,74 

з них хабарництво та одержання неправомірної 

вигоди 
49 

1,39 

інше 387 11 

 

У сфері будівництва найбільшу частку становлять злочини проти власності – 

1541 (43,78%) та злочини у сфері службової діяльності – 1399 (39,74%). Інші злочини – 

580, що становить 16,48% від загальної кількості облікованих злочинів у сфері 

будівництва, з яких 193 (5,48%) утворюють злочини у сфері господарської діяльності. 
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Таблиця 2 

 

Види злочинів у сфері будівництва за ступенем тяжкості 

 

Злочини у сфері будівництва (2017 р.) Усього % 

Обліковано 

кримінальних 

правопорушень 

Усього 3520 100 

Особливо тяжкі 345 9,8 

Тяжкі 1018 28,9 

Середньої тяжкості 1012 28,8 

Невеликої тяжкості 1145 32,5 

 

За ступенем тяжкості у сфері будівництва найменшу частку становлять особливо 

тяжкі злочини (9,8%). Інші категорії злочинів становлять близько третини кожна: тяжкі 

(28,9%), середньої тяжкості (28,8%), невеликої тяжкості (32,5%).  
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Таблиця 3 

 

Розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів 

у сфері будівництва (2017 р.) 
Усього % 

Усього обліковано кримінальних правопорушень у сфері 

будівництва протягом 2017 року 
3520 

100 

Кримінальні правопорушення, у яких особам вручено 

повідомлення про підозру 
953 

27,07 

Усього кримінальних правопорушень, за якими провадження 

направлені до суду 
761 

21,62 

З них: 

з обвинувальним актом, у т.ч. з 

угодою 
732 

20,79 

з клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності 
27 

0,77 

з клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або 

виховного характеру 

2 

0,06 

 

З усіх облікованих кримінальних правопорушень – 3520 злочинів, лише у 27.7 % 

випадків (953 злочини) особам вручено повідомлення про підозру. До суду направлено 

всього лише 761 кримінальне провадження (21,62 %). Серед них 732 злочини (20,79 %) 

– з обвинувальним актом, у тому числі з угодою; 27 (0,77%) – з клопотанням про 

звільнення від кримінальної відповідальності, водночас лише 2 (0,06%) – з 

клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру. 
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Таблиця 4 

 

Стан закриття кримінальних проваджень щодо злочинів 

у сфері будівництва на кінець 2017 року 
Усього % 

Усього обліковано кримінальних правопорушень у сфері 

будівництва протягом 2017 року 
3520 

100 

Кримінальні 

правопорушення, у 

яких провадження 

закрито 

Усього 879 24,97 

у т.ч. за ч.1 п.п.1,2,4,6 ст.284 КПК 

України 
878 

24,94 

Інше 2641 75,03 

 

У 2017 році було закрито 879 (24,97%) кримінальних проваджень, насамперед за 

за ч.1 п.п.1,2,4,6 ст.284 КПК України.  

 

 

Таблиця 5. 

 

Збитки, заподіяні протягом 2017 року у результаті 

вчинення злочинів у сфері будівництва 
Усього % 

Установлена сума матеріальних збитків (у грн.) 76 490 500 100 

Забезпечено 

відшкодування 

(у грн.) 

відшкодовано 21 266 410 27,8 

накладено арешт на майно 33 469 560 
43,76 

Залишок не відшкодованих матеріальних збитків на кінець 

2017 року 
21 754 530 

28,44 

Усього обліковано кримінальних правопорушень у сфері 

будівництва протягом 2017 року 
3520 

 

Протягом 2017 року в результаті вчинення злочинів у сфері будівництва, було 

завдано матеріальних збитків на 76 490,50 грн. Органами досудового розслідування 

забезпечено відшкодування збитків на суму 21 266,41 грн., що становить 27,8 % від 

загальної суми завданих збитків. Водночас з метою забезпечення відшкодування 

збитків, правоохоронними органами накладено арешт на майно, на загальну суму 

33 469,56 грн., що становить 43,76 % від загальної суми завданих матеріальних збитків. 

Залишок не відшкодованих матеріальних збитків на кінець 2017 року становить 

21754,53 грн, що становить 28,44 % від загальної суми завданих матеріальних збитків, 

заподіяних протягом 2017 року в результаті злочинів  сфері будівництва. 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m1c17r27&key=2508028
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m1c18r27&key=2508028
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m1c19r27&key=2508028
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Таблиця 5 

 

Відомості щодо осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення у сфері будівництва протягом 2017 року 
Усього % 

Кількість осіб, яких повідомлено про підозру 458 100 

Виявлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення,  

розслідування за якими закінчено у звітному періоді 
320 

69,87 

з них: 

в складі групи 

Усього 49 10,7 

організованої групи або 

злочинної організації 
1 

0,22 

керівники 

підприємств, організацій, 

установ 
80 

17,47 

підрозділів (відділів, секцій і 

т.п.) 
5 

1,1 

державні службовці всіх категорій 7 1,53 

власники, співвласники підприємств 17 3,71 

приватні підприємці, фермери 41 8,95 

Інше 138 30,13 

 

Протягом 2017 року, щодо злочинів у сфері будівництва, повідомлено про 

підозру 458 осіб. З них щодо 320 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у 

сфері будівництва, розслідування закінчено протягом 2017 року, що становить 69,87 % 

від загальної кількості облікованих осіб. Загалом серед осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, розслідування за якими закінчено протягом 2017 року, у складі групи 

діяло 49 осіб (10,7%), в складі організованої групи або злочинної організації 1 особа 

(0,22%), будучи керівниками підприємств, організацій, установ, вчинили злочин 80 осіб 

(17,47 %), керівниками підрозділів (відділів, секцій і т.п.) 5 осіб (1,1%). Водночас 7 осіб 

(1,53%) вчинили злочини будучи держслужбовцями, 17 осіб (3,71 %) – будучи 

власниками, співвласниками підприємств, 41 особа (8,95 %) – відносились до категорій 

приватних підприємців, фермерів. Окрім того 138 осіб (30,13 %) вчинили злочини у 

сфері будівництва не маючи окремого, законодавчо визначеного статусу чи наданих 

відповідно до закону України особливих повноважень.  
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Додаток Б 

 

Зведені дані 

за результатами вивчення 569 вироків, винесених судами України щодо 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем, вчиненим у сфері будівництва протягом 2014–

2018 рр. у Вінницький, Волинській, Дніпропетровський, Донецький, 

Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківській, 

Київський, Кіровоградський, Луганський, Львівський, Миколаївський, 

Полтавський, Харківській, Херсонський, Хмельницький, Чернівецький, 

Чернігівський областях та м. Києва та м. Києві, за якими засуджено 

703 особи 

 

1. Кількість епізодів злочинної діяльності:  

1) один епізод – 414 (58,89 %) 

2) декілька епізодів – 289 (41,11%) 

2. Провадження за кількістю обвинувачених:  

1) одна особа – 435 (61,87%) 

2) дві особи – 134 (19,06 %) 

3. Громадянство особи, яка вчинила злочин:  

1) українець – 698 (99,29 %) 

2) іноземний громадянин – 5 (0,71 %) 

4. Стать особи, яка вчинила злочин:  

1) жінка – 217 (30,87 %)  

2) чоловік – 486 (69,13 %) 

5. Національність:  

1) українець – 528 (75,11%) 

2) інші національності – 175 (24,89%) 

6. Місце народження особи, яка вчинила злочин:  

1) місто – 417 (59,32 %) 

2) селища і села – 286 (40,68 %) 

7. Сімейний стан особи, яка вчинила злочин:  

1) перебуває в шлюбі – 597 (84,92 %) 

2) не перебуває в шлюбі – 106 (15,08 %) 

8. Наявність на утриманні дітей у особи злочинця:  
1) одна дитина – 301 (42,82 %) 

2) дві і більше дитини – 243 (34,57 %) 

3) дітей на утриманні не має – 159 (22,62 %) 

9. Відомості про судимість особи, яка вчинила злочин:  
1) раніше не судимий – 610 (86,77%) 

2) раніше судимий – 85 (12,09%) 

3) судимість знята та погашена – 0 (0%) 

4) відомості не зазначені – 8 (1,14%) 



464 

10. Перебування на обліку особи, яка вчинила злочин:  

1) не перебувають – 703 (100 %) 

2) перебуває на обліку у лікаря-психіатра – 0 (0 %) 

3) перебуває на обліку у лікаря-нарколога – 0 (0 %) 

11. Працевлаштування особи, яка вчинила злочин:  

1) офіційно працює – 703 (100 %) 

2) працює не офіційно – 0 (0 %) 

12. Освітній рівень особи, яка вчинила злочин:  

1) початкова загальна освіта – 0 (0 %) 

2) професійно-технічна освіта – 9 (1,28 %) 

3) вища освіта – 695 (98,86 %) 

13. Посада особи, яка вчинила злочин:  

1) начальник комунального підприємства – 78 (11,1%) 

2) директор приватного підприємства – 116 (16,5%) 

3) директор ТОВ – 81 (11,52%)  

4) керівник інших юридичних осіб, які фінансуються із державного 

бюджету (директор школи, головний лікар медичного закладу, директор 

музею, тощо) –151 (21,48%) 

5) фізична особа підприємець з правом виконання будівельних робіт – 70 

(9,96%) 

6) голова органів місцевого самоврядування (голова 

територіальної громади; голова сільських, селищних, міських рад; голова 

виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, тощо) – 119 (16,92%) 

7) заступник директора, начальника – 88 (12,52%) 

14) Грошові кошти були виділені для:  

1) капітального ремонту об’єкту – 47 (8,26%) 

2) будівельно-монтажних робіт – 32 (5,62%) 

3) проведення покрівельних робіт – 51 (8,96%) 

4) реконструкції об’єкту – 69 (12,13%) 

5) будівельних робіт доріг – 42 (7,38%) 

6) надання послуг по поточному ремонту приміщення – 52 (9,14%) 

7) організації будівництва – 53 (9,31%) 

8) ремонту об’єктів комунального господарства – 61 (10,72%) 

9) ремонту об’єктів соціально-культурного призначення – 48 (8,44%) 

10) ремонту житлових будинків – 45 (7,91%) 

11) ремонту доріг місцевого значення – 69 (12,13%) 

15. Слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кримінального 

провадження, які проводяться під час розслідування даного виду 

злочинів: 1) відсторонення від посади (ст. 154 КПК України) – 304 (8,14%) 

2) тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159 КПК України) – 2739 

(73,37 %) 

3) тимчасове вилучення майна (ст. 167 КПК України) – 1116 (29,9 %) 

4) арешт майна (ст. 170 КПК України) – 117 (3,13%) 

5) допит (ст. 244 КПК України) – 2357 (63,14 %) 
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6) проведення допиту в режимі відеоконференція (ст. 232 КПК України) – 

94 (2,52 %) 

8) огляд місця події (ст. 237 КПК України) – 176 (4,71 %) 

9) обшук 1128 – (30,22%) 

10) експертизи та позапланові перевірки (ст. 242 КПК України) – 1485 

(39,78%) 

 

 

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

за результатами вивчення 569 вироків, винесених судами України у 

Вінницький, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, 

Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, 

Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, 

Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській 

областях та м. Києві, за якими засуджено 703 особи 

 

У результаті вивчення 569 вироків винесених судами України щодо 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем, вчиненим у сфері будівництва протягом 2014-

2018 р. у 19 областях та м. Києві засуджено 703 особи. 41,11 % вивчених 

кримінальних проваджень має декілька епізодів. У 19,6 % проваджень до 

відповідальності притягнуто 2 особи. 99,29% осіб, притягнутих до 

відповідальності громадяни України. В більшості випадків злочин 

вчиняється чоловіками – 69,13%, однак досить часто – 30,87% злочин 

вчиняється і жінками. Це пояснюється тим, що жінки досить часто 

займають посади, на яких вони виконують організаційно-розпорядчі 

функції та відповідно до своїх посадових обов’язків їм ввірені грошові 

кошти. За національністю більшість злочинців – українці – 75,11 %. 

Більшість осіб, які вчинили злочин, уродженці міст (59,32), однак кількість 

уродженців селища і села теж досить велика – 40,68%, що пояснюється 

урбанізацією та сприяє переселенню в міста.  

Щодо сімейного стану, то більшість осіб, які притягуються до 

відповідності перебувають у шлюбі – 84,92%, та мають на утриманні дітей 

– 42,82% має одну дитину, 34,57% має дві і більше дитини. В більшості 

досліджених кримінальних проваджень освітній рівень осіб, які вчинили 

злочин, високий 98,86 %. 

У 86,77 % досліджених кримінальних проваджень особа раніше не 

судима. Це обумовлено тим, що при призначенні на посаду на державні 

посади особа перевіряється на предмет судимості і в разі виявлення такого 

факту, вона не призначається на посаду. Однак, у 12,09% досліджених 

кримінальних проваджень особи раніше судимі. Здебільшого вони 

працевлаштовані у приватні організації.  
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Аналіз кримінальних проваджень свідчить, що особи, які вчинили 

злочин, займають такі посади: начальник комунального підприємства 

(11,1%); директор приватного підприємства (16,5%); директор ТОВ 

(11,52%); керівник інших юридичних осіб, які фінансуються із державного 

бюджету (директор школи, головний лікар медичного закладу, директор 

музею, тощо) (21,48%); фізична особа підприємець з правом виконання 

будівельних робіт (9,96%); голова органів місцевого самоврядування 

(голова територіальної громади; голова сільських, селищних, міських рад; 

голова виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, тощо) 

(16,92%); заступник директора, начальника (12,52%). 

Грошові кошти. Які стали предметом злочину, біли виділені для: 

капітального ремонту об’єкту (8,26%); будівельно-монтажних робіт 

(5,62%); проведення покрівельних робіт (8,96%); реконструкції об’єкту 

(12,13%); будівельних робіт доріг (7,38%); надання послуг по поточному 

ремонту приміщення (9,14%); організації будівництва (9,31%); ремонту 

об’єктів комунального господарства (10,72%); ремонту об’єктів соціально-

культурного призначення (8,44%); ремонту житлових будинків (7,91%); 

ремонту доріг місцевого значення (12,13%). 

Проведений аналіз кримінальних проваджень дозволив виокремити 

слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кримінального провадження, 

які найчастіше проводяться під час розслідування привласнення, розтрати 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. 

Так, серед заходів забезпечення кримінального провадження найчастіше 

застосується тимчасовий доступ до речей та документів (73,37%). Серед 

слідчих (розшукових) дій найчастіше проводиться обшук (30,22%) та 

експертизи і позапланові перевірки (39,78%). 
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Додаток В 

 

Зведені дані  

вивчення 87 вироків щодо порушення вимог законодавства про 

охорону праці (ст. 271 КК України) та 62 вироки щодо порушення правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою 

(ст. 272 КК України), вчиненими на будівництві та винесеними судами 

України (Одеська, Дніпропетровська, Чернігівська, Харківська, 

Житомирська, Полтавська, Київська, Запорізька, Луганська, Вінницька, 

Донецька обл.) за 2014–2018 роки  

 

1. Кількість епізодів злочинної діяльності:  

1) один епізод – 137 (92 %) 

2) декілька епізодів –12 (8 %) 

2. Провадження за кількістю обвинувачених:  

1) одна особа –128 (85.9 %) 

2) дві особи – 21 (14.1 %) 

3. Громадянство особи, яка вчинила злочин:  

1) українець – 154 (90.6 %) 

2) інша національність – 16 (9.4 %) 

4. Стать особи, яка вчинила злочин:  

1) жінка – 19 (11.2 %)  

2) чоловік – 151 (88.8 %) 

5. Національність:  

1) українець – 147 (86.5%) 

2) інші національності – 23 (13.5%) 

6. Місце народження особи, яка вчинила злочин:  

1) місто – 98 (57.6 %) 

2) селища і села – 72 (42.4 %) 

7. Сімейний стан особи, яка вчинила злочин:  

1) перебуває в шлюбі – 143 (84.1 %) 

2) не перебуває в шлюбі – 27 (15.9 %) 

8. Наявність на утриманні дітей у особи злочинця:  
1) одна дитина – 72 (42.4 %) 

2) дві і більше дитини – 51 (30 %) 

3) дітей на утриманні не має – 47 (27.6 %) 

9. Відомості про судимість особи, яка вчинила злочин:  
1) раніше не судимий – 161 (94.7 %) 

2) судимий – 3 (1.8 %) 

3) судимість знята та погашена – 6 (3.5 %) 

10. Перебування на обліку у нарколога, психіатра особи, яка 

вчинила злочин:  

1) не перебувають – 163 (95.9 %) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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2) облік психіатра – 7(4.1 %) 

11. Працевлаштування особи, яка вчинила злочин:  

1) офіційно працює – 151 (88.8 %) 

2) працює не офіційно – 19 (11.2 %) 

12. Освітній рівень особи, яка вчинила злочин:  

1) початкова загальна освіта – 28 (16.5 %) 

2) професійно-технічна освіта – 67 (39.4 %) 

3) вища освіта – 64 (37.6 %) 

4) невідомо – 11 (6.5 %) 

13. Посада особи, яка вчинила злочин:  

1) директор – 10 (5.9 %) 

2) помічник начальника дільниці – 8 (4.7 %) 

3) начальник виробничого управління – 12 (7 %) 

4) виконуючий обов’язки начальника дільниці – 13 (7.6 %) 

5) бригадир – 13 (7.6 %) 

6) головний інженер – 15 (8.8 %) 

7) інженер з охорони праці – 16 (9.4 %) 

8) машиніст – 16 (9.4 %) 

9) майстер – 9 (5.3 %) 

10) майстер виробничої ділянки – 14 (8.2 %) 

11) підмайстер – 11 (6.5 %) 

12) особа, яка пройшла спеціалізоване навчання, та була 

відповідальною за забезпечення безпеки на будівництві – 18 (10.6 %) 

13) особа, зобов'язана виконувати вимоги нормативно-правових актів 

з питань охорони праці – 15 (8.8 %) 

14. Слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кримінального 

провадження, які проводяться під час розслідування даного виду 

злочинів:  

1) виклик слідчим, прокурором (ст. 133 КПК України) – 21 (1.7 %) 

2) відсторонення від посади (ст. 154 КПК України) – 36 (2.9%) 

3) тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159 КПК України) – 

231 ( 18.7%) 

4) тимчасове вилучення майна (ст. 167 КПК України) – 116 (9.4 %) 

5) допит (ст. 244 КПК України) – 357 (29 %) 

6) проведення допиту в режимі відеоконференція (ст. 232 КПК 

України) – 34 (2.8 %) 

7) освідування особи (ст. 241 КПК України) – 19 (1.5 %) 

8) огляд місця події (ст. 237 КПК України) – 176 (14.3 %) 

9) експертизи та перевірки (ст. 242 КПК України) – 243 (19.7%) 

15. Предметом огляду місця події є:  

1) будівельний майданчик, де проводилось будівництво – 51 (28.9 %) 

2) труп та його ложе – 33 (18.8 %) 

3) робоче місце жертви – 66 (37.5 %) 

4) механічне будівельне обладнання (кран, бур, грозовий автомобіль) 

– 15 (8.5 %) 
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5) шлюзи, траншеї, котловани – 11 (6.3 %) 

16. Під час огляду місця події залучення спеціаліста:  

1) здійснювалось – 153 (86.9 %) 

2) не здійснювалось – 23 (13.1 %) 

17. Час проведення огляду місця події:  

1) до однієї години – 12 (6.8 %) 

2) від 1 до 2 годин – 43 (24.4 %) 

3) від 3 до 4 годин – 58 (33 %) 

4) від 5до 6 годин – 41 (23.3 %) 

5) від 7 до 8 годин – 22 (12.5 %) 

18. Експертизи та ревізії, які проводились під час розслідування 

даного виду злочинів:  

1) інженерно-технічна – 22 (9 %) 

2) судово-медична експертиза – 16 (6.6 %) 

3) технічна експертиза – 24 (9.9 %) 

4) будівельно-технічної експертизи – 36 (14.8 %) 

5) інженерно-технічна експертиза з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності – 43 (17.7 %) 

6) позапланова перевірка – 102 ( 42%) 

 

 

Аналітична довідка 

У результаті вивчення 87 вироків щодо порушення вимог 

законодавства про охорони праці (ст. 271 КК України) та 62 вироки щодо 

порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою (ст. 272 КК України), вчиненими на будівництві, винесеними 

судами України (Одеська, Дніпропетровська, Чернігівська, Харківська, 

Житомирська, Полтавська, Київська, Запорізька, Луганська, Вінницька, 

Донецька обл.) за 2014–2018 роки, встановлено, що для даних видів 

злочинів характерне вчинення одного епізоду (92 %), лише у 8% 

зустрічається декілька епізодів злочинної діяльності. Для цих злочинів 

співучасть не властива, лише у 14,1 % злочин вчинено групою осіб (дві 

особи), в той час як 85,9 % вивчених проваджень вчинені одноособово. 

Вивчення матеріалів кримінального провадження свідчить, що у 

88,8 % злочин вчиняється чоловіками. Відсоток жінок, які вчинили злочин 

становить всього 11,2 %. 86,5 % злочинців – українці, раніше не судимі 

(94,7 %) та не перебувають на обліку у лікаря нарколога, психіатра 

(95,9 %). Здебільшого злочинці офіційно працевлаштовані (88,8 %), 

перебувають у шлюбі (84,1 %) та мають на утриманні дитину (42,4 %). В 

30% вивчених кримінальних проваджень особа злочинця має на утриманні 

двох дітей. Освітній рівень особи злочинці – середній – в 39,4 % особа 

злочинця має професійно-технічний рівень освіти та 37,6 % має вищу 

освіту. Пари цьому відсоток осіб, які мають початкову загальну освіту 

становить 6,5 %.  
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До поширених посад, які займає особа злочинця належать: керівні 

посади на підприємстві, установі, організації, яке здійснює будівництво 

(25,2 %), із них: директор (5.9 %); помічник начальника дільниці (4.7 %); 

начальник виробничого управління (7 %); виконуючий обов’язки 

начальника дільниці (7.6 %). 18,2 % осіб, які вчинили злочин займають 

посаду інженера: головний інженер (8,8 %); інженер з хорони праці (9,4%). 

34% осіб, які вчинили злочин займають посаду майстра: майстер (5,3 %); 

майстер виробничої ділянки (8,2%); підмайстер (6,5%). 

За результатами вивчення матеріалів кримінальних проваджень 

встановлено, що під час досудового розслідування злочинів даної категорії 

застосовується тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159 КПК 

України) (18,7 %) та тимчасове вилучення майна (ст. 167 КПК України) 

(9,4 %). Щодо слідчих (розшукових) дій, у 29 % від загальної кількості 

слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального 

провадження проводився допит, в 19,7% експертизи та перевірки, та в 

14,3 % проводився огляд місця події. Предметом огляду місця події 

найчастіше є робоче місце жертви (37,5 %) та будівельний майданчик, де 

проводилось будівництво (28,9 %). У 86,9 % для проведення огляду місця 

події були залучені спеціалісти. Тривалість огляду місця події складає від 

однієї-двух годин (6,8 %) до семи-восьми годин (12,5 %).  

Щодо експертиз та перевірок, то під час досудового розслідування 

злочинів даної категорії найчастіше призначають інженерно-технічну 

експертизу з охорони праці та безпеки життєдіяльності 17,7 % та 

будівельно-технічну експертизу 14,8 %. 
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Додаток Г 

 

Таблиця 

типових способів вчинення злочинів щодо порушення вимог 

законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) та щодо 

порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою (ст. 272 КК України) 
 

Дата та 

установа 

Спосіб вчинення злочину Правила, які порушено 

 13 червня 

2013 року 

Кіровськи

й міський 

суд 

Донецької 

області 

http://reyest

r.court.gov.

ua/Review/

31871248 

Одночасне проведення армування 

армокаркасу у котловані споруди 

основного виробництва головного 

корпусу збагачувальної установки та 

вантажно-розвантажувальні роботи 

спричинили  

порушення вимог законодавства, 

внаслідок чого довгомірні двотаврові 

балки, що опускалися мостовим краном 

через технологічний проріз зачепилися за 

край технологічного прорізу перекриття, 

внаслідок чого стропа ослабла, та вказані 

балки вислизнули із стропи, впали до 

котловану на нульову відмітку на 

Особа_1, спричинивши йому тілесні 

ушкодження 

Порушення правил безпеки під 

час виконання робіт із 

підвищеною небезпекою в ході 

проведення будівельно-

монтажних робіт під час 

здійснення будівництва  

22 вересня 

2014 

року Білоп

ільський 

районний 

суд 

Сумської 

області 

http://reyest

r.court.gov.

ua/Review/

40614716 

Під час виконання робіт «по монтажу 

металевих конструкцій робочої башти 

(колони, площ, та ін.) та монтажу норій». 

Зроблено отвір для проходження норій. 

Фрагмент просіяно – витяжної сталі, що 

перекривав отвір, закріплений не був та 

не обладнаний огородженням та знаками 

безпеки. Знаходячись на сходах, Особа_1 

бачив, що Особа_8, який йшов попереду, 

зайшов у небезпечну зону, aлe Особа_8 

не зупинив і на необхідність 

використання засобів індивідуального 

захисту від падіння з висоти 

(запобіжного поясу) не вказав. Особа_8 

не будучи обізнаним про небезпеку, 

перетинаючи вищевказану технологічну 

площадку, наступив на просіяно-

витяжний лист, що закривав отвір, лист 

посунувся і провалився в отвір та упав на 

позначку -5,0 м від поверхні землі в 

результаті чого загинув. 

Недотримання посадової 

інструкції майстра будівельних та 

монтажних робіт 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/31871248
http://reyestr.court.gov.ua/Review/31871248
http://reyestr.court.gov.ua/Review/31871248
http://reyestr.court.gov.ua/Review/31871248
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40614716
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40614716
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40614716
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40614716
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16 жовтня 

2014 р. 

Дніпровсь

кий 

районний 

суд 

м. Києва 

http://reyest

r.court.gov.

ua/Review/

41191966 

Частково не забезпечив належне закриття 

технологічних отворів в перекриттях 

будівлі, для запобігання доступу до них 

працюючих, суцільними настилами або 

огородженням вздовж периметру згідно з 

ГОСТ 12.4.059, ГОСТ 23407; не 

забезпечив робочі місця і проходи до 

них, розташовані на висоті більше 1.3 м. і 

на відстані менше 2м. від межі перепаду 

по висоті частково, належним захисним 

огородженням; не забезпечив сигнальне 

огородження зон потенційно небезпечних 

факторів поблизу будівель, що 

будуються; не забезпечив вивішування на 

безпечну висоту та захист від механічних 

пошкоджень, кабелів тимчасового 

електрозабезпечення; не забезпечив 

проведення випробування на статичне 

навантаження металевих драбин; не 

забезпечив під час зведення стін 

застосування захисних козирків або 

сітчастого огородження по периметру 

будинку, чим створив загрозу загибелі 

людей 

Порушення ГОСТ 12.4.059, 

ГОСТ 23407, НПАОП 45.2-7.02-

12 Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві ДБН А.3.2-

2-2009, (ЗУ № 2694, стаття 13) 

28 грудня 

2015 року  

Жовтневий 

районний 

суд м. 

Харкова 

http://reyest

r.court.gov.

ua/Review/

54708123 

Допустив виконання робіт по розробці 

траншеї глибиною біля 3,5 м. без укосів 

та укріплення її стінок, що призвело до 

загибелі слюсаря-монтажника 

технологічних трубопроводів 

п. 10.1.3 ДБН А.3.2-2-2009, вимог 

Розділу «Указания к 

производству работ»; «ППР на 

прокладку внутриплощадной 

сети водопровода», 

«Стройгенплана»; п.п. 2.2, 2.14, 

2.17 «Посадової інструкції №10 

заступника начальника БМУ АТ 

«ЮСАЗМ» 

01 лютого 

2016 року 

Золотонісь

кий 

міськрайон

ний суд 

Черкаської 

області htt

p://reyestr.c

ourt.gov.ua/

Review/553

64679 

Майстер дав вказівку електромонтеру 

щоб він піднявся на дах прибудови до 

анкерного вузла та відпустив і зняв 

відтяжку. Після від'єднання гайки та 

контргайки на болті лацменного вузла 

щогли, електромонтер зменшив натяг та 

здійснив від'єднання каната відтяжки від 

анкерного вузла. Потім щогла почала 

втрачати стійкість та відхилятися від 

вертикального положення, після чого 

щогла упала на покрівлю будови, в 

результаті чого електромонтер загинув.  

Посадова інструкція майстра 

будівельних та монтажних робіт; 

п. 4.2 ДБН А.3.2-2-2009 «Система 

стандартів безпеки праці. 

Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві. Основні 

положення» (НПАОП 45.2-7.02-

12); п.п. 1.5., 1.7., 1.7.3. НПАОП 

0.00-1.15-07 «Правила охорони 

праці під час виконання робіт на 

висоті», затверджені наказом 

Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони 

праці та гірничого нагляду № 62 

від 27.03.2007, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 4 

червня 2007 року за № 573/13840 
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05 травня 

2016 року 

 Гадяцький 

районний 

суд 

Полтавськ

ої 

області htt

p://reyestr.c

ourt.gov.ua/

Review/575

89180 

На підставі усного розпорядження 

директора, виконувались роботи з 

ремонту даху покрівлі корівника. Роботи 

виконувалися без отриманого 

підприємством відповідного дозволу на 

проведення робіт з підвищеною 

небезпекою (робіт на висоті), без 

оформлення наряду-допуску та проекту 

виконання цих робіт, працівниками, які 

не пройшли спеціальне навчання з 

безпосереднього проведення даних робіт 

та без застосування ними засобів 

індивідуального захисту від падіння з 

висоти. Працюючи на двохскатному 

даху, вказаного корівника, без 

відповідних засобів індивідуального 

захисту Особа 7 впав з поверхні даху на 

підлогу даної будівлі 

Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці, 

затверджене наказом Державного 

комітету України з нагляду за 

охороною праці від 26.01.2005 

№15…»; п.1.5, п.1.13, п.7.2.1, 

п.7.2.5, п.7.2.6, п.7.2.7 Правил 

охорони праці під час виконання 

робіт на висоті; п.4.1 Типового 

положення про порядок 

проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці; 

п.6.2.2, п.17.2.5; п.6 Порядку 

видачі дозволів на виконання 

робіт з підвищеної небезпеки та 

на експлуатацію (застосування) 

машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки». 

 28 лютого 

2017 року 

Лозівський 

міськрайон

ний суд 

Харківсько

ї області 

http://reyest

r.court.gov.

ua/Review/

65059587 

Під час ремонту дороги Особа_1 керуючи 

катком з метою ущільнення 

підготовленої ділянки почав рух в бік 

працюючих асфальто-бетонників та 

під'їхавши до Особа_3 впритул, здійснив 

наїзд барабаном котка на ступню, чим 

спричинив тілесні ушкодження середньої 

тяжкості  

 п. 5.2.16 Правил охорони праці 

під час будівництва та 

експлуатації міських вулиць та 

доріг – Забороняється 

наближення котка до працівників 

на відстань до 3 метрів; п. 3.5 

«Інструкції з охорони праці № 33 

для машиніста дорожнього 

котка» – Машиніст повинен 

стежити, щоб під час роботи 

котка поблизу вальців і на шляху 

руху не було людей; ст. 14 

Закону України «Про охорону 

праці». 

23 березня 

2017 року 

Рожнятівсь

кий 

районний 

суд Івано-

Франківсь

кої області 

http://reyest

r.court.gov.

ua/Review/

65519281 

ОСОБА_2, фактично будучи старшим 

екіпажу платформи підйомника, 

перебуваючи разом з ОСОБА_6 у люльці 

підіймача, самостійно керуючи 

самовільно взятим підйомником 

гідравлічним, з пульту дистанційного 

управління, встановленого в люльці 

підіймача, натиснув на джойстик підйому 

платформи вверх, внаслідок чого 

платформу різко підкинуло вверх, від 

чого він вдарився головою до труби, яку 

він спільно з ОСОБА_6 обшивали, впав 

на пульт керування, через що спрацював 

другий джойстик управління платформи, 

і їх почало тиснути до труби. Внаслідок 

руху платформи ОСОБА_6 притиснуло 

до труби та йому було спричинено 

тілесні ушкодження середньої тяжкості 

ст.ст. 13, 14 Закону України «Про 

охорону праці»; 

Інструкція з охорони праці при 

роботі з гідропідіймачем; 

Правила охорони праці під час 

виконання робіт на висоті, 

затверджені наказом Державного 

комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду №62 від 

27.03.2007 року та зареєстровані 

в Міністерстві юстиції України 

04.06.2007 за №573/13840 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/65519281
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65519281
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65519281
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65519281
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08 травня 

2017 

року Ковпа

ківський 

районний 

суд м. 

Суми 

http://reyest

r.court.gov.

ua/Review/

66356454 

ОСОБА_4 здійснював роботу по 

утепленню фасаду пінополістирольними 

плитами 9-й поверхового будинку на 

висоті понад 5 метрів з будівельної 

підвісної колиски При виконанні 

вказаних робіт ц зв’язку з погодними 

умовами вирішили тимчасово припинити 

роботи та почекати у квартирі, шо 

розташована на 6-му поверсі та межувала 

з будівельною колискою, сприятливіших 

погодних умов. Вийшовши з будівельної 

колиски на неогороджену плиту балкону 

6-го поверху, Особа_3, не втримавшись 

на неогородженій, слизькій від дощу, 

плиті балкону 6-го поверху, упав на 

бетонний поріг першого поверху 

будинку, внаслідок чого отримав травми, 

не сумісні з життям. 

ст. ст. 13, 18, 21 Закону України 

«Про охорону праці», п.п. 3.1, 

3.17, 4.1, 6.3, 6.4 Типового 

положення про порядок 

проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці; п. 

п. 4.22, 6.2.2 ДБН А.3.2-2-2009, п. 

п. 1.3, 1.5, 1.7.4, 1.12 Правил 

охорони праці під час виконання 

робіт на висоті 

28 грудня 

2015 року 

Жовтневий 

районний 

суд м. 

Харкова ht

tp://reyestr.

court.gov.u

a/Review/5

4708123 

Особа_1, неналежним чином віднісся до 

своїх службових обов’язків, покладених 

на нього у зв’язку з додержанням вимог 

законодавчих та інших нормативно-

правових актів про охорону праці, і 

допустив виконання робіт по розробці 

траншеї глибиною біля 3,5 м. без укосів 

та укріплення її стінок, що призвело до 

загибелі слюсаря-монтажника 

технологічних трубопроводів, який 

виконував роботи по розробці траншеї 

трубопроводу на об’єкті будівництва та 

був засипаний землею внаслідок зсуву 

ґрунту у виритій траншеї. 

п. 10.1.3 ДБН А.3.2-2-2009, вимог 

Розділу «Указания к 

производству работ»; «ППР на 

прокладку внутриплощадной 

сети водопровода», 

«Стройгенплана»; п.п. 2.2, 2.14, 

2.17 «Посадової інструкції №10 

заступника начальника БМУ АТ 

«ЮСАЗМ» 

10 травня 

2017 року 

Кіровськи

й 

районний 

суд м. 

Дніпропет

ровська 

http://reyest

r.court.gov.

ua/Review/

66390783 

Потерпілі перебували на висоті на місці 

виконання робіт на башті крану. У 

вказаний час, з причини порушення 

технологічного процесу та невиконання 

вимог інструкцій з монтажу КБ-674-А що 

привело до наближення контрваги на 

противаговій консолі на відстань менше 

16 метрів від башти крану та 

знаходження робітників на крані під час 

виконання робіт, внаслідок чого виникла 

неврівноваженість конструкції крана, що 

привело до його падіння з чотирма 

працівниками та спричинило їх смерть 

ДПАОП 0.00-1.01-07№ 

"Інструкція для ІТР, 

здійснюючих нагляд за 

утриманням та безпечною 

експлуатацією вантажопідйомних 

кранів"; п.2.1 "Положення про 

порядок виконання робіт 

підвищеної небезпеки, 

потребуючих оформлення 

наряду- допуску"; «ДБН А.3.2.2.-

2009 Охорона праці і промислова 

безпека в будівництві. Основні 

положення» 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_751998/ed_2015_02_12/pravo1/T269400.html?pravo=1#751998
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_752043/ed_2015_02_12/pravo1/T269400.html?pravo=1#752043
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_752060/ed_2015_02_12/pravo1/T269400.html?pravo=1#752060
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_752060/ed_2015_02_12/pravo1/T269400.html?pravo=1#752060
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17 серпня 

2017 року 

Миргородс

ький 

міськрайон

ний суд 

Полтавськ

ої області 

http://reyest

r.court.gov.

ua/Review/

68316530м 

  

Під час ремонтно-відновлювальних робіт 

навісу критого току, потерпілі без 

відповідних засобів індивідуального 

захисту від падіння з висоти, зокрема 

захисних касок монтажника та 

запобіжних поясів, піднялися на дах 

споруди та почали рух в напрямку 

конька, рухаючись один за одним. Під 

час такого руху шиферний лист 

розломився і спричинив падіння 

потерпілого, від чого останній отримав 

тяжкі тілесні ушкодження.  

П. 1.3 Правил охорони праці під 

час виконання робіт на висоті, 

затверджений наказом 

Держгірпромнагляду 27.03.2007; 

Положення про медичний огляд 

працівників певних категорій, 

затверджене наказом 

Міністерства охорони здоров'я 

України від 31.03.94 №45; Типове  

положення про порядок 

проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці, 

затвердженого наказом 

Державного комітету України з 

нагляду за охороною праці від 

26.01.2005 №15; Пунктом 4.1 

Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірку 

знань з питань охорони праці, 

затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці № 15 від 

26.01.2015; Переліку робіт, де є 

потреба у професійному доборі, 

затвердженому наказом МОЗ та 

Держнаглядохоронпраці від 

23.09.94 №263/121 

  19 січня 

2018 року 

Костянтині

вський 

міськрайон

ний суд 

Донецької 

області htt

p://reyestr.c

ourt.gov.ua/

Review/716

70834 

Особа_2 перебуваючи на своєму 

робочому місці, обумовленому 

будівельним майданчиком розташованим 

біля Комунальної установи «Лікувально-

профілактична установа Міська лікарня 

№5» грубо порушуючи правила безпеки 

робіт, які відносяться до робіт з 

підвищеною небезпекою допустив 

проведення будівельно-монтажних робіт 

на висоті, без проекту – виконання робіт 

П. 2.1. «Правил охорони праці 

під час виконання робіт на 

висоті» затверджених наказом 

Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони 

праці та гірничого нагляду №62 

від 27.03.2007 року роботи на 

висоті;  ст.ст. 13, 39, 44 ЗУ «Про 

охорону праці» 
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Додаток Д 

Результати анкетування 480 слідчих і співробітників перативних 

підрозділів Національної поліції з більшості регіонів України 

В анкетуванні взяли участь слідчі та співробітники оперативних 

підрозділів Національної поліції з більшості регіонів України, з яких 

30,4 % мали стаж практичної роботи в правоохоронній сфері до 5 років, 

47,7 % – від 5 до 10 років, 15,2 % – від 10 до 15 років, 6,7 % понад 15 років. 

Респонденти відмітили такі недоліки і прорахунків у роботі 

будівельної організації, що створюють умови для вчинення окремих 

злочинів, зокрема: формальне проведення інвентаризацій залишків 

будівельних матеріалів без їх фактичної перевірки (82,0 % опитаних); 

порушення правил ведення бухгалтерського обліку при поставленні 

товарно-матеріальних цінностей на облік (75,0 %); неправильне 

оформлення первинних облікових документів, зокрема товарно-

транспортних накладних, карток складського обліку тощо (60,0 %); 

списання будівельних матеріалів, що не підтверджені фактичними даними 

(58,0 %); відсутність розроблених комплексних заходів по охороні 

будівельних об’єктів (55,0 %); допуск матеріально відповідальних осіб до 

роботи з матеріальними цінностями без укладання відповідних договорів 

(34,5 %). 

Опитані правоохоронці визнали пріоритетним розроблення 

криміналістичних методик за напрямами розслідування: привласнення, 

розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем (розкрадань) у сфері будівництва (підтвердили 88,3 % 

опитаних); шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів на 

будівництво (60,6 %); порушень правил охорони праці та безпеки під час 

будівництва (53,9 %). 

Найчастіше предметом злочинних посягань у сфері будівництва є 

будівельні матеріали та обладнання (58,7 %), грошові кошти (у готівковій і 

безготівковій формах) – 37,3 % та інше майно. 
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На думку опитаних правоохоронців, серед умов, що сприяють 

вчиненню розкрадань у сфері будівництва об’єктів інфраструктури та 

житлового фонду, найбільш значущими є такі: корумпованість 

розпорядників коштів (75,0 %); відсутність у працівників правоохоронних 

органів специфічних знань у будівельній галузі (57,0 %); порушення 

(недбалість) при складанні документів під час виконання будівельно-

ремонтних робіт (32,0 %); неефективність, а в певних випадках і 

відсутність сучасних методик контролю якості виконаних будівельних 

робіт (28,0 %); неефективність реагування держави на кримінальні 

правопорушення службових осіб у сфері будівництва (7,0 %). 

Проведене опитування співробітників оперативних підрозділів, які 

спеціалізуються на обслуговуванні об’єктів будівельної інфраструктури, 

показало, що зазначені методи є найбільш ефективними в разі, якщо 

достовірно відомо про факти вчинення розкрадань та необхідно точно 

встановити обсяги завищення виконаних робіт та розміри завданої шкоди 

(74,6 % респондентів). Серед інших засобів збирання доказів на 

початковому етапі розслідування опитані виокремили також методи 

економіко-криміналістичного та документального аналізу відкритих 

джерел інформації (58,5 %), у тому числі шляхом одержання довідок за 

офіційними запитами, використання конфіденційного співробітництва, 

оперативного спостереження, обстеження приміщень, ділянок місцевості. 

За результатами проведеного опитування слідчих, більшість 

респондентів (85,0 %) зазначили необхідність розроблення й упровадження 

в правозастосування сучасних криміналістичних рекомендацій, які б дали 

змогу оптимізувати процес розслідування різних категорій злочинів 

у сфері будівництва. 75,0 % опитаних наголошують на запровадженні 

відповідної спеціалізації (знання специфіки фінансово-господарських 

операцій, які здійснюються на будівництві, бухгалтерського обліку, 

державних закупівель, податків та інших складових будівництва) у рамках 

курсу криміналістики).  
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Результати опитувань свідчить, що злочини, пов’язані з порушенням 

будівельних норм і правил будівництва, вчиняються шляхом умисного 

недотримання норм законодавства про охорону праці та правил безпеки 

під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (допуск до виконання 

робіт не підготовлених відповідним чином осіб; використання несправної 

техніки; надання вказівок про виконання робіт з порушенням правил 

безпеки тощо), так і  ухилення від дій, які особа мала вчинити згідно із 

законодавством (відсутність інструктажу; ігнорування вимог про перевірку 

технічного стану обладнання). 

76,0 % опитаних відмічає, що для розслідування привласнення, 

розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем (розкрадань) у сфері будівництва має значення з’ясування 

типу конкретної слідчої ситуації з точки зору обсягу та змісту наявної в 

слідчого інформації про подію злочину та осіб, причетних до його 

вчинення.  

У 69,7 % випадків злочини у сфері будівництва  вчиняють 

«внутрішні» суб’єкти (працівники об’єкта, на якому здійснюється 

будівництво, зокрема службові особи, які працюють на ньому і виконують 

організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції). 

За свідченнями респондентів порушенням правил охорони праці та 

безпеки під час будівництва здебільшого вчиняється одноособово. 

Натомість співучасть характерна привласненням, розтраті майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також 

шахрайствам, пов’язані із залученням коштів громадян на будівництво 

житла.  

Опитані відмітили такі причини слідчих помилок під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва: 1) недосконалість чинного 

законодавства (65,3 %); 2) відсутність узагальненої слідчої та судової 

практики (42,1 %); 3) особлива складність розслідування цих злочинів 

(19 %); 3) несприятливі умови службової діяльності (22,4 %). 
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Додаток Е 

 

Узагальнені матеріали вивчення 450 кримінальних справ 

(проваджень) про злочини проти власності, учинені у сфері 

господарської та службової діяльності проти безпеки виробництва 

 

Таємне заволодіння майном (крадіжки) у сфері будівництва 

здебільшого вчиняється з охоронюваних приміщень будівельних 

майданчиків як із застосуванням спеціальних технічних засобів, так і 

знарядь, призначених для господарсько-побутових потреб.  

Спосіб учинення більшості злочинів проти власності у сфері 

будівництва є повноструктурним (75,0 % проваджень), що включає в себе 

підготовку, вчинення та приховування (за виключенням випадків 

некваліфікованих крадіжок будівельних матеріалів). 

Більшість злочинів у сфері будівництва вчиняють у зв’язку з 

виконанням винуватими своїх професійних функцій (88,5 %). 

За результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем (розкрадань), основними та найбільш 

поширеними є такі способи вчинення досліджуваної категорії 

кримінальних правопорушень, що залежать від джерела розкрадань: 

1) укладення фіктивних договорів підряду (субпідряду) з подальшим 

підробленням офіційних документів з метою незаконного заволодіння 

коштами, виділеними на будівництво (48,3 %); 2) складання фіктивних 

актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з метою 

незаконного перерахування грошових коштів (40,1 %); 3) підроблення 

документів (дефектний акт, кошторис), на підставі яких обґрунтовується 

проведення будівельних робіт певної кошторисної вартості, а також які 

відображають грошовий вираз етапів будівництва (12,5 %); 

4) використання підроблених довідок (форма КБ-3) про завищену вартість 

виконаних будівельних робіт та фактичних витрат (38,5 %); 
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5) привласнення службовою особою коштів, виділених в авансовому 

порядку на будівництво, які перебували в її віданні (24,8 %); 6) умисне 

внесення завідомо неправдивих відомостей до матеріальних звітів з метою 

привласнення коштів (19 %); 7) розтрата коштів, виділених на проведення 

конкретного обсягу робіт, на потреби, не пов’язані з виконанням взятих 

зобов’язань з будівництва, обумовлених договором (14,5 %); 8) завищення 

обсягів виконаних робіт та застосування неправильних нормативів на 

роботи шляхом фальсифікації звіту про витрачання будівельних матеріалів 

у співвідношенні з будівельними нормами (12,2 %); 9) підроблення 

службовою особою відомостей на видачу заробітної плати за договором 

підряду на виконання будівельних/ремонтних робіт (9,5 %); 10) укладення 

договору про пайову участь у будівництві з подальшим привласненням 

коштів, ввірених за умовами такого договору (8 %). Зазначені схеми 

поєднуються з різними видами службових підроблень проектно-

кошторисної документації (договорів підряду на виконання будівельних 

робіт, актів приймання виконаних робіт, відомостей щодо виплати 

заробітної плати, довідок вартості будівельних матеріалів тощо). 

Поширеною схемою реалізації необлікованих товарно-матеріальних 

цінностей є їх недопоставка на об’єкт, на який їх було виписано 

(придбано). Зазначене супроводжується підробленням супровідних 

документів (товарно-транспортних накладних) про одержання матеріалів 

відповідальною особою, а наприкінці звітного періоду – внесенням 

завідомо неправдивих відомостей про використання матеріалів при 

проведенні будівельних робіт. 

Шахрайства к сфері будівництва охоплюють комплекс підготовчих 

заходів, у тому числі з використанням офіційних документів та 

здійсненням різних господарських операцій як з метою обману 

потерпілого на етапі підготовки до вчинення злочину, так і з метою 

приховування ознак правопорушення шляхом: створення уявлення про 

законність купівлі-продажу нерухомого майна, яке не може бути 
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відчужене (43,1 %); введення потерпілого в оману щодо отримання 

заробітку від фінансування будівництва об’єкта нерухомості (28,6 %); 

використання підроблених документів та створення уявлення про 

наявність пільг, які дозволяють отримати житло або кошти на будівництво 

(придбання) нерухомості (18,2 %); використання для будівництва коштів 

особи та створення умов для набуття іншою особою права власності 

(17 %); укладання агентського договору, предметом якого є будівництво 

житла за кордоном, без наміру виконувати зобов’язання (6,8 %). 

Злочини, пов’язані з порушенням будівельних норм і правил 

будівництва, вчиняються шляхом як дій, тобто умисного недотримання 

норм законодавства про охорону праці та правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою (допуск до виконання робіт не 

підготовлених відповідним чином осіб; використання несправної техніки; 

надання вказівок про виконання робіт з порушенням правил безпеки 

тощо), так і бездіяльності, що полягає в ухиленні від дій, які особа мала 

вчинити згідно із законодавством (відсутність інструктажу; ігнорування 

вимог про перевірку технічного стану обладнання). 

Основними завданнями, які постають перед слідчим на початковому 

етапі розслідування порушень правил охорони праці та безпеки під час 

будівництва, є належний збір і фіксація матеріальних слідів злочину (у 

90,0 % проваджень розпочинається з огляду місця події) з метою аналізу 

робочих версій (мало місце порушення вимог законодавчих норм та інших 

нормативно-правових актів про охорону праці, а також порушення правил 

безпеки з боку відповідальних службових осіб; смерть або шкода здоров’ю 

настала внаслідок необережності самого потерпілого; вчинено умисний 

злочин проти життя та здоров’я, який замасковано під нещасний випадок); 

визначення осіб, які сприймали ідеальні сліди злочинів; виявлення ознак, 

що свідчать про порушення правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою; встановлення способу та часу вчинення злочину; 
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призначення інженерно-технічної експертизи, експертизи з безпеки 

життєдіяльності та інших видів експертних досліджень. 

У 43 % проваджень зазначеної категорії об’єктом огляду також були 

різні предмети офісної електронної техніки – персональні комп’ютери, 

різні знімні цифрові пристрої для зберігання електронної інформації 

(знімні жорсткі диски, флеш-карти, компакт-диски), а також предмети, що 

використовуються при будівництві, вилучені з місць проведення 

будівельних робіт, які мають значення для розслідування. 

Типовими об’єктами огляду місця події є: будівельні майданчики, на 

яких проводяться будівельні роботи (54,2 %); ділянки простору, «територія 

під будівництво», на яких планувалося зведення об’єктів будівництва 

(13 %); будівлі, споруди – об’єкти завершеного будівництва, зведені з 

порушенням проектно-кошторисної документації (7,4 %); певні частини 

будівель (кабінети, офіси, поверхи та ін.), в яких, згідно з матеріалами 

провадження, мали проводитися ремонтні роботи (27,8 %); приміщення 

офісів будівельних організацій, складські приміщення, керівники і (або) 

співробітники яких причетні до вчинення злочину (38,8 %). 

Тактичні прийоми допиту свідків залежать від категорії 

допитуваних, до яких належать насамперед працівники контролюючих та 

правоохоронних органів (86,1 %); інженерно-технічний персонал (38 %); 

співробітники оперативних підрозділів, які проводили негласні слідчі 

(розшукові) дії (29,7 %); особи, які брали участь у провадженні слідчих 

(розшукових) дій як спеціалісти (34,6 %); очевидці злочинів у сфері 

будівництва (будівельники, охоронці, водії, бухгалтери тощо) – 56,8 %.  

Конфліктна ситуація під час допиту траплялась у 34 % вивчених 

проваджень. Здебільшого вона пов’язана із тим, що підозрюваний не 

визнає своєї участі у вчиненні кримінального правопорушення; наполягає, 

що не усвідомлював протиправного характеру своїх дій; перекладає вину 

на співучасників; відмовляється від давання показань або дає очевидно 

неправдиві (суперечливі) показання). 
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Найчастіше місцями проведення обшуку та вилучення визначаються: 

приміщення замовника/виконавця будівельних/ремонтних робіт 

(бухгалтерія, юридичний, проектний, кошторисний відділи, архів); кабінет 

(офіс) керівника організації-забудовника; приміщення організації-

контрагента, банків та інших кредитних установ, аудиторських 

організацій; місця проживання фізичних осіб (інвесторів); адміністративні, 

складські, виробничі, господарські та інші приміщення.  

У 38 % проваджень проводився груповий обшук з одночасним 

вилученням предметів і документів за місцем проживання підозрюваного, 

офісах та інших приміщеннях. 

З метою роз’яснення положень нормативно-правових актів, що 

визначають правила проведення будівельних робіт, ознайомлення з 

особливостями бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності 

в будівельній організації, оцінювання змісту актів документальної ревізії 

або іншої перевірки, надання допомоги при підготовці до проведення 

окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій слідчі 

звертаються за консультаціями до інженерів-будівельників (31,9 %), 

бухгалтерів (44,5 %), криміналістів (42,7 %) та інших категорій 

спеціалістів. При вирішенні питання про призначення ревізії або судово-

економічної експертизи спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку може 

надати слідчому консультацію щодо формулювання запитань ревізору чи 

експерту. 

На основі матеріалів розслідування злочинів у сфері будівництва 

проаналізовано практику призначення та проведення судово-економічних 

(24,3 %) та будівельно-технічних (31,8 %) експертиз, що мають певну 

специфіку. Виникає також необхідність у проведенні технічної експертизи 

документів (37,2 %), почеркознавчої (29,8 %), комп’ютерно-технічної 

(25 %) експертиз та інших досліджень.  
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Додаток Ж 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

монографія 

1. Запотоцький А. П. Основи методики розслідування злочинів у 

сфері будівництва: монографія. Київ: Освіта України, 2018. 320 с. 

Рецензії:  

Погорецький М. А., Сергєєва Д. Б. Перше фундаментальне наукове 

дослідження проблем методики розслідування злочинів у сфері 

будівництва. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 228–232. 
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