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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Право приватної власності набувається у порядку, 

визначеному законом, і ніхто не може бути протиправно позбавлений цього 

права. Однак неврегульованість низки питань щодо функціонування інституту 

власності та відсутність достатнього контролю з боку державних органів за 

законністю здійснення правочинів зумовили появу низки зловживань як 

цивільно-правового, так і кримінально-правового характеру. 

Особливо вразливими стали права громадян на такі об’єкти нерухомого 

майна, як приватні будинки, гаражі, дачні ділянки та квартири, оскільки 

нерухомість є однією із найбільш прибуткових галузей економіки. Водночас 

рівень криміногенних проявів у цій сфері дедалі зростає, а недосконалість 

законодавчої бази, її неадаптованість до реалій сьогодення, правова 

безграмотність населення та наявність корупційних зв’язків дозволяють 

злочинцям не тільки вчиняти такі правопорушення на досить високому рівні, 

але й постійно винаходити нові способи досягнення злочинного результату. 

Серед небезпечних діянь, які визначають криміногенність сфери нерухомості, 

є злочинні посягання, пов’язані із заволодінням нерухомим майном громадян 

шляхом обману та зловживання довірою. 

За офіційними статистичними даними Генеральної прокуратури 

України, у 2013 р. зареєстровано 1335 кримінальних проваджень за фактом 

шахрайств, пов’язаних із нерухомістю, у 2014 р. – 1024, у 2015 р. – 1142, у 

2016 р. – 1437, у 2017 р. – 1251, за І півріччя 2018 р. – 850. Втім, ці показники 

можуть бути відносними, оскільки шахрайство, зокрема пов’язане із 

нерухомістю, має високий рівень латентності, і більшість фактів залишаються 

невикритими. Водночас анкетування працівників правоохоронних органів та 

аналіз слідчо-судової практики показали, що дана категорія злочинів має 

тенденцію до збільшення і становить найбільшу складність у виявленні, 

розслідуванні й запобіганні порівняно з іншими видами шахрайств. 

Проблемність зумовлюється не тільки технологією й складним механізмом їх 

учинення, що супроводжується використанням сучасних технічних інновацій, 

рівнем організованості та участю у цих злочинах корумпованих державних 

осіб, а й недостатньою професійною підготовкою осіб, які здійснюють 

розкриття і розслідування шахрайств, пов’язаних із нерухомістю, 

недосконалістю організації діяльності органів досудового розслідування, 

недостатньою розробленістю методики розслідування цих злочинів. Дефіцит і 

суперечливість наявної законодавчої бази не тільки ускладнюють процес 

доказування у кримінальних провадженнях, а й дають можливість шахраям 

скористатися існуючими прогалинами. 

Базисом для формування основних положень дисертаційного 

дослідження стали ґрунтовні праці вчених-криміналістів і процесуалістів щодо 

вагомих положень методики розслідування злочинів: В.П. Бахіна, 

В.Д. Берназа, Р.С. Бєлкіна, А.Ф. Волобуєва, В.Г. Дрозд, В.А. Журавля, 
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А.В. Іщенка, Н.І. Клименко, О.Н. Колесніченка, В.О. Коновалової, 

В.С. Кузьмічова, В.К. Лисиченка, В.В. Лисенка, В.Г. Лукашевича, 

Є.Д. Лук’янчикова, С.І. Мінченка, В.Л. Ортинського, М.І. Порубова, 

М.В. Салтевського, М.О. Селіванова, Р.Л. Степанюка, В.В. Тіщенка, 

Л.Д. Удалової, К.О. Чаплинського, Ю.М. Чорноус, В.Ю. Шепітька та ін. 

Окремі аспекти щодо криміналістичного і кримінологічного 

забезпечення розслідування шахрайства у різних сферах розглядалися у 

роботах: Д.М. Андрєєва, Г.С. Бідняк, В.І. Гаєнка, С.В. Головкіна, 

Є.В. Дехтярьова, Р.А. Запорожець, Н.Ю. Кириленко, С.М. Князєва, 

О.В. Курмана, О.В. Лисодєда, О.Л. Мусієнка, А.В. Микитчика, В.Р. Мойсика, 

Т.В. Охрімчук, Н.В. Павлової, Т.А. Пазинич, К.Л. Попова, І.М. Попової, 

Д.Г. Терьохіна, Ю.Л. Шуляк, Г.М. Чернишова, С.С. Чернявського та ін. 

Зазначені вчені зробили істотний внесок у розвиток теорії 

криміналістичної методики розслідування шахрайств у різних сферах та 

практику боротьби із цим явищем, дослідили причини та тенденції його 

розвитку. Так, С.С. Чернявський присвятив докторську дисертацію 

«Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового 

шахрайства» (2010 р.) вивченню криміналістичних особливостей 

розслідування проявів фінансового шахрайства. Теоретичні засади 

розслідування шахрайства в сучасних умовах розглянуто у дослідженні 

О.Л. Мусієнко (2009 р.). Об’єктом дослідження Н.Ю. Кириленко «Методика 

розслідування шахрайства у сфері побутових відносин» (2013 р.) є 

правовідносини, що виникають у зв’язку із вчиненням шахрайства у сфері 

побутових відносин та його розслідуванням. Роботи О.В. Лисодєда, 

К.Л. Попова, В.Р. Мойсика, Г.М. Чернишова та ін. присвячені 

кримінологічним аспектам боротьби із шахрайством. 

У деяких роботах розглядалися й проблеми злочинних посягань на права 

громадян, пов’язані із придбанням, володінням, користуванням та 

розпорядженням правом на нерухомість. Так, діяльність правоохоронних 

органів щодо розслідування шахрайств у сфері житла стала об’єктом 

дослідження Н.В. Павлової «Особливості розслідування шахрайства, 

пов’язаного із відчуженням приватного житла» (2007 р.) та Д.М. Андрєєва 

«Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом» (2013 р.). 

Кримінологічні аспекти шахрайства із нерухомістю та розробка науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо ефективного запобігання злочинам цієї 

категорії стали об’єктом дослідження А.В. Микитчика (2011 р.). Питання 

запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредитування житла стали 

об’єктом дослідження Р.А. Запорожець (2017 р.). 

Разом з тим окремі результати раніше проведених досліджень є 

дискусійними і ґрунтуються на положеннях законодавства, що зазнало змін, 

або взагалі залишилися поза увагою вчених. Наведене свідчить про 

необхідність комплексного монографічного дослідження методики 

розслідування шахрайства, вчиненого щодо об’єктів нерухомого майна 

громадян, в умовах розвитку суспільних відносин, з урахуванням сучасних 

http://studrada.com.ua/content/%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85-2007%D1%80
http://studrada.com.ua/content/%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85-2007%D1%80
http://studrada.com.ua/content/%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85-2007%D1%80
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реалій сьогодення та стрімких змін у законодавстві. У своїй сукупності 

зазначені фактори зумовлюють необхідність поглиблення теоретичних 

розробок, що свідчить про актуальність теми дисертаційного дослідження, 

його наукове, теоретичне та практичне значення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до Переліку пріоритетних напрямів 

наукового забезпечення діяльності Національної поліції України на період 

2015-2019 рр., затвердженого наказом МВС України від 16.03.2015 № 275, а 

також відповідно до загальноуніверситетської наукової теми 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ «Теорія і 

практика застосування кримінально-правових і кримінально-процесуальних 

норм, кримінологічних, криміналістичних заходів протидії злочинності в 

Україні» (державний реєстраційний номер 0112U003551). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вирішення 

конкретного наукового завдання з розробки окремої методики розслідування 

шахрайства, вчиненого щодо об’єктів нерухомого майна громадян. 

Різновекторність та комплексність мети визначили потребу розв’язання таких 

задач: 

– з’ясувати механізм законодавчого регулювання правовідносин у сфері 

обігу нерухомості і окреслити специфіку факторів, що зумовлюють вчинення 

шахрайських посягань, на підставі чого сформулювати дефініцію шахрайства 

щодо об’єктів нерухомого майна громадян; 

– систематизувати способи учинення шахрайств щодо об’єктів 

нерухомого майна громадян та розкрити характерну слідову картину; 

– виокремити типові ознаки особи злочинця та виділити віктимологічні 

групи потерпілих, з’ясувати детермінанти їх поведінки; 

– систематизувати типові слідчі ситуації розслідування шахрайств щодо 

нерухомого майна громадян та визначити відповідно до цього основні 

напрями розслідування; 

– розкрити особливості взаємодії слідчого з працівниками оперативних 

підрозділів та іншими учасниками кримінального процесу; 

– конкретизувати організаційно-тактичні особливості проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій; 

– визначити форми використання спеціальних знань при розслідуванні 

шахрайства, вчиненого щодо об’єктів нерухомого майна громадян. 

Об’єктом дослідження є кримінальні процесуальні відносини, що 

виникають у діяльності правоохоронних органів України при розслідуванні 

шахрайства, вчиненого щодо об’єктів нерухомого майна громадян. 

Предметом дослідження є розслідування шахрайства, вчиненого щодо 

об’єктів нерухомого майна громадян. 

Методи дослідження. В роботі використовувались різноманітні 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання у розрізі визначеного 

об’єкта й предмета дослідження, а також з урахуванням специфіки поставленої 

мети. Базисом для їх застосування став діалектичний метод. 
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Використання історично-правового методу дозволило дослідити історичні 

аспекти і тенденції розвитку правовідносин у сфері обігу нерухомості та 

здійснити аналіз окремих питань методики розслідування у часовому вимірі 

(підрозділ 1.1, розділ 3). Порівняльно-правовий метод використано при аналізі 

стану правового регулювання відносин у сфері обігу нерухомості, для 

виявлення загальних й особливих рис доктринального розуміння феномена 

шахрайства стосовно нерухомого майна громадян (розділ 1). Формально-логічний 

метод застосовано при вивченні нормативних актів, матеріалів кримінальних 

справ й проваджень, позицій учених з окремих питань, що входять до 

предмета дослідження (розділи 1-3). Системно-структурний метод надав 

змогу визначити елементи криміналістичної характеристики злочину, 

класифікувати їх та визначити між ними кореляційні зв’язки (розділ 1). 

Функціональний метод було використано для визначення динаміки окремих 

елементів криміналістичної характеристики шахрайства (розділ 1), залежності 

визначення напрямів розслідування та дій учасників процесу від слідчої 

ситуації (підрозділи 2.1, 2.2), а також для формулювання особливостей 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій (розділ 3). Статистичний та 

соціологічний методи використано для аналізу слідчої й судової практики 

розслідування шахрайств, вивчення кримінальних проваджень, узагальнення 

результатів анкетування працівників правоохоронних органів (розділи 1-3). 

Загальні висновки й пропозиції були викладені завдяки методу синтезу. 

Емпіричну основу дослідження становлять офіційні дані статистичної 

звітності Генеральної прокуратури і МВС України та результати узагальнення 

оперативної, слідчої й судової практики за 2010-2018 рр.; результати аналізу 

101 кримінальної справи та 120 проваджень за фактами шахрайств, пов’язаних 

із посяганнями на нерухомість (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, 

Львівська, Одеська, Полтавська та Харківська області, м. Київ); зведені 

результати анкетування 97 працівників прокуратури, 275 слідчих, 

164 працівників оперативних підрозділів та 58 працівників експертних установ 

МВС України. Під час дослідження використано власний досвід роботи у 

правоохоронних органах України. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є першим у вітчизняній науці криміналістики монографічним 

комплексним дослідженням розслідування шахрайства, вчиненого щодо 

об’єктів нерухомого майна громадян. Наслідком проведеної роботи стала 

низка наукових положень, висновків та рекомендацій, що відзначаються 

вагомою теоретичною й практичною сутністю, а також характеризуються 

певною науковою новизною, зокрема: 

уперше: 

– окреслено специфіку сучасних факторів, які можуть впливати на 

охорону права власності та зумовлюють підґрунтя для здійснення 

протиправної діяльності у сфері обігу нерухомості, а також встановлено 

залежність між деякими аспектами законодавчого регулювання правовідносин 
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у сфері обігу нерухомості та особливостями використання прогалин задля 

здійснення злочинних посягань у цій сфері; 

– визначено сучасні форми застосування обману при заволодінні 

правами громадян на об’єкти нерухомого майна, зокрема проаналізовано та 

згруповано у чотири групи способи шахрайських дій при здійсненні угод з 

нерухомістю, покладаючи в основу такий критерій класифікації, як вид 

цивільно-правової угоди, а також рівень поінформованості та свідомого 

сприйняття власником злочинного характеру дій щодо його майна; 

– виокремлено віктимологічні групи потерпілих у справах про 

шахрайства, зокрема: 1) сумлінні особи, які стають жертвами злочину через 

юридичну необізнаність, неуважність й довірливість; 2) особи, у відношенні 

нерухомості яких здійснено шахрайське посягання під час їх відсутності 

(знаходження у лікарні, місцях позбавлення волі, відрядженні, зоні проведення 

операції об’єднаних сил; які є спадкоємцями померлої особи і не встигли 

прийняти спадщину); 3) особи, які добре орієнтуються у питаннях правового 

регулювання режиму обігу нерухомості, але зацікавлені задовольнити свої 

потреби всупереч установленим правилам з певних причин; 4) представники 

«групи ризику»; 

удосконалено: 

– рекомендації щодо відмежування на початковому етапі розслідування 

шахрайства щодо об’єктів нерухомого майна цивільно-правових деліктів від 

злочинних посягань на нерухоме майно громадян; 

– комплекс обставин, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні 

шахрайства, серед яких особливу увагу приділено встановленню: 1) правового 

статусу об’єкта нерухомого майна; 2) підстав володіння нерухомістю певними 

суб’єктами та наявності спільної часткової власності; 3) особливостей 

укладання угоди та механізму вчинення шахрайства; 4) наявності 

корумпованих (злочинних) зв’язків із представниками влади й управління та 

особами, які оформлюють документи щодо відчуження житла; 5) факту 

використання підроблених документів або обставин заволодіння справжніми 

документами; 6) добросовісності дій з боку потерпілого та ін.; 

– наукові положення щодо ситуаційного підходу розслідування та 

класифікації слідчих ситуацій через призму психологічних, інформаційних, 

процесуальних, тактичних та матеріально-технічних елементів, поєднання й 

взаємодія яких визначає індивідуальність кожної слідчої ситуації, внаслідок 

чого з’ясовано, які типові слідчі ситуації виникають під час розслідування 

шахрайства стосовно нерухомого майна громадян, та визначено порядок дій 

слідчого відповідно до кожної з них; 

– систему ознак механізму утворення слідів злочину, з урахуванням 

поширення електронного документообігу при здійсненні правочинів щодо 

нерухомості, використання для вчинення шахрайства щодо нерухомого майна 

громадян сучасних інформаційних технологій та глобальної мережі Інтернет; 

– типові криміналістичні ознаки осіб, які вчиняють шахрайство щодо 

об’єктів нерухомого майна громадян; 
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– форми й види взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, іншими 

правоохоронними органами, а також установами, підприємствами, 

організаціями, діяльність яких пов’язана з видачею документів для здійснення 

правочину із нерухомістю та безпосереднім супроводженням угод (з органами 

і установами Міністерства юстиції України, органами державної міграційної 

служби, органами опіки та піклування, ріелторськими агентствами та ін.), 

рекомендації щодо вдосконалення їхньої спільної діяльності; 

дістало подальшого розвитку: 

– положення щодо предмета та об’єкта шахрайського посягання на 

нерухомість; 

– наукові підходи щодо визначення змісту й співвідношення понять 

«організація» та «планування» розслідування, понятійного апарату та 

змістовної частини слідчої ситуації, можливостей вирішення на їх основі 

тактичних завдань розслідування шахрайства; 

– організаційні й тактичні особливості проведення окремих 

процесуальних дій для вилучення інформації з матеріальних об’єктів (обшук, 

тимчасовий доступ до речей й документів), особистісних джерел (допит 

підозрюваних, потерпілих й свідків) та негласних слідчих (розшукових) дій; 

– особливості використання спеціальних знань при розслідуванні 

шахрайств щодо об’єктів нерухомого майна громадян. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

викладені й аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки і 

рекомендації впроваджені та використовуються у: 

– науковій діяльності – як підґрунтя для подальшої наукової розробки 

методики розслідування окремих видів злочинів та напрямів боротьби із 

шахрайством (акти впровадження Університету митної справи та фінансів від 

30.04.2018, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 

21.05.2018); 

– освітньому процесі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес», «Криміналістика», «Організація розслідування 

злочинів», «Тактичні особливості проведення слідчих дій», а також при 

підготовці підручників, лекцій і навчально-методичних матеріалів, проведенні 

семінарів і практичних занять з кримінального процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності (акти впровадження Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ від 27.04.2018, Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 11.05.2018); 

– практичній діяльності – для удосконалення діяльності оперативних, 

слідчих та експертних підрозділів Національної поліції України (акти 

впровадження Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 

Дніпропетровської області від 17.11.2017, слідчого управління ГУНП в 

Дніпропетровській області від 26.04.2018, Дніпропетровського НДЕКЦ МВС 

України від 14.05.2018), а також при проведенні практичних занять у системі 

службової підготовки, на курсах підвищення кваліфікації. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення й 
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висновки дисертації в цілому та окремі її аспекти оприлюднені на науково-

практичних конференціях та семінарах, зокрема: «Актуальні проблеми 

розслідування злочинів у сучасних умовах» (Дніпро, 2015); «Використання 

спеціальних знань у досудовому розслідуванні» (Дніпро, 2016); «Актуальні 

проблеми розслідування кримінальних правопорушень у сфері громадської 

безпеки та громадського порядку» (Дніпро, 2017); «Актуальні питання теорії 

та практики криміналістичної науки» (Дніпро, 2018); «Актуальні проблеми 

кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права» 

(Дніпро, 2018). 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у дванадцяти 

наукових публікаціях за темою дисертації, з яких: шість – у наукових 

журналах та збірниках наукових праць, визначених МОН України як фахові 

видання з юридичних наук, та одна – у періодичному виданні іншої держави; 

п’ять тез доповідей на науково-практичних конференціях та семінарах. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із основної частини 

(вступу, трьох розділів, які включають вісім підрозділів, висновків), списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

240 сторінок, із яких 159 сторінок основного тексту. Список використаних 

джерел складається із 217-и найменувань і займає 22 сторінки, 5 додатків 

викладено на 37-и сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено ступінь 

вивчення проблеми, зв’язок роботи з науковими програмами, планами і 

темами, визначено мету, задачі, об’єкт та предмет дослідження, 

охарактеризовано методи, емпіричне підґрунтя дослідження, сформульовано 

наукову новизну, підкреслено наукове й практичне значення одержаних 

результатів, подано відомості про наукові публікації. 

Розділ 1 «Криміналістична характеристика шахрайства, вчиненого 

щодо об’єктів нерухомого майна громадян» складається з трьох підрозділів, 

в яких висвітлюються питання законодавчого регулювання правовідносин у 

сфері обігу нерухомості, розглядаються об’єкт, предмет, способи та слідова 

картина злочину, характеристика особи злочинця і потерпілого. 

У підрозділі 1.1 «Законодавче регулювання правовідносин у сфері обігу 

житлової нерухомості та предмет шахрайських посягань» на основі 

узагальнення наукових розробок та аналізу законодавчих норм, що регулюють 

правовідносини у сфері обігу нерухомого майна громадян, визначено низку 

обставин й факторів, що впливають на рівень криміногенності у вказаній 

сфері. Встановлено, що саме перехід до ринкових відносин став підґрунтям 

для виникнення протиправних проявів при здійсненні правочинів щодо 

нерухомості, адже особи, уповноважені на виконання функцій держави, 

відразу скористалися неупорядкованістю суспільних відносин, здійснюваних 
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державою за допомогою права, і сприяли незаконному заволодінню об’єктами 

нерухомості, статус яких не достатньо визначений. 

Доведено, що складний, багатоетапний механізм здійснення правочинів 

у сфері нерухомості, із оформленням великої кількості документів у різних 

інстанціях, задіянням широкого кола осіб, у тому числі представників 

державних органів (які нерідко мають відношення до шахрайства), зумовлює 

високу латентність шахрайських дій у цій сфері, спричинену здебільшого 

значним проміжком часу з моменту виникнення злочинного наміру до його 

реалізації. Обґрунтовано висновок про те, що чинну нормативно-правову базу 

України, яка регулює обіг нерухомості, необхідно привести у відповідність до 

сучасних вимог, спрямованих на підвищення ефективності запобігання 

зловживанням у цій сфері. 

Наголошено, що відмінною рисою правового режиму регулювання 

відносин у сфері обігу нерухомості є той факт, що кожний об’єкт нерухомого 

майна має свого законного власника. Якщо це фізична особа, цей об’єкт 

повинен їй належати на правах приватної власності, офіційно визнаних та 

підтверджених державою. Вказане надало підстави стверджувати, що 

незаконне придбання нерухомого майна як речі є неможливим без 

незаконного придбання прав на нього. Таке право виступає об’єктом 

злочинного посягання, а сама нерухомість – предметом. 

Встановлено, що предметом шахрайських посягань були: земельні 

ділянки, призначені для забудови (9 %), кімнати і квартири (74 %), приватні 

житлові будинки разом зі спорудами, що знаходяться на прибудинковій 

території (11 %), дачі та котеджі із земельними ділянками (6 %). 

У підрозділі 1.2 «Способи вчинення шахрайства щодо об’єктів 

нерухомого майна громадян та слідова картина» здійснено деталізований 

аналіз визначених елементів криміналістичної характеристики. 

Покладаючи в основу наукові дослідження учених (В.П. Бахін, 

Р.С. Бєлкін, І.Ф. Герасимов, Г.Г. Зуйков, В.О. Образцов, М.В. Салтевський) і 

аналіз судово-слідчої практики, визначено, що під способом шахрайства 

відносно об’єктів нерухомого майна громадян слід розуміти систему фізичних 

та комунікативних дій суб’єкта щодо підготовки, вчинення та приховування 

злочину, спрямованих на заволодіння правом на нерухоме майно громадян із 

застосуванням обману чи зловживання довірою, що обираються виходячи із 

специфіки предмета злочинного посягання, особи потерпілого та особливостей 

юридичного супроводження угоди, внаслідок чого завжди утворюються сліди. 

Встановлено, що шахрайство має повноструктурний склад способу його 

учинення, адже здебільшого (92 %) шахраї здійснюють підготовчі заходи та 

приховування слідів злочину. 

Під час підготовки до злочину шахраї вивчають правову базу щодо 

здійснення угод із нерухомістю або отримують консультації в осіб, які мають 

до цього відношення; здійснюють підбір й збирання інформації щодо об’єкта 

нерухомого майна і попередньо спостерігають за потерпілими, після чого 

входять до них у довіру. Для досягнення мети шахраї нерідко вступають у 
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контакт із корумпованими чиновниками, які мають відношення до обігу 

нерухомості, налагоджують зв’язки з працівниками державної міграційної 

служби, реєстраційних служб, ОСББ, підшукують підставних осіб, набувають 

справжні або виготовляють підроблені документи. 

Злочинці вживають заходів з приховування злочинної діяльності. 

Встановлено, що у 2 % випадках потерпілих позбавляли життя, і за допомогою 

підставних осіб та підроблених документів здійснювали правочини від їх 

імені. За таких обставин обман застосовується щодо осіб, які укладатимуть 

угоду (нотаріуси, покупці). 

Зосереджено увагу на способах здійснення шахрайства. 

Визначено слідову картину злочину. Наголошено, що більшість слідів 

шахрайських дій відображається в електронному форматі: Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно; Реєстрі прав власності на нерухоме майно; 

Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів 

нерухомого майна; Спадковому реєстрі; Єдиному реєстрі довіреностей; 

електронних копіях оригіналів документів, поданих для державної реєстрації 

прав; електронних базах даних заяв. 

Встановлено, що шахраї зберігали в електронному виді фотографії та 

інформацію щодо об’єктів нерухомості та їх власників (7 %), нотатки й 

алгоритми планованих дій (9 %), посилання на певні сайти, реєстри (2 %) 

тощо. Використовуючи комп’ютерну техніку, друкуючі та скануючі пристрої, 

шахраї у 56 % випадках здійснювали виготовлення або підробку документів, 

необхідних для здійснення правочинів із нерухомістю громадян; у 18 % – за 

допомогою мережі Інтернет виставляли інформаційні оголошення і знаходили 

потенційних жертв. За цих обставин інформаційні сліди можуть відображатися 

у скріншоті сторінок профілю або сайту. Важливим є і встановлення ip-адреси 

точки доступу, з якого здійснювалася переписка. 

Виокремлено кореляційні зв’язки між способами та слідами злочину. 

У підрозділі 1.3 «Характеристика особи злочинця та потерпілого» 

розглядаються типові криміналістичні ознаки особи, яка вчиняє шахрайство 

щодо об’єктів нерухомого майна громадян, та її жертви. 

Щодо комплексу типових ознак (соціально-демографічних, біологічних, 

морально-психологічних) особи злочинця встановлено, що більшість осіб є 

мешканцями великих міст у віці від 35 до 50 років (51,77 %), мають освітній 

рівень вище середнього (50 %). Тільки у 10 % випадків шахраї мали неповну 

середню освіту (переважно виконували другорядні функції у складі групи), у 

7,5 % – були раніше засудженими. Здебільшого шахраї мали сім’ю і дітей 

(84 %) та постійне місце роботи (81 %). Достатньо високим є відсоток участі у 

таких злочинах жінок – 31,40 %, що пояснюється займанням останніми посад, 

пов’язаних із супроводженням угод із нерухомістю. 

Нерідко до злочинної діяльності залучалися особи, які працюють в 

організаціях, що здійснюють пошук об’єктів нерухомості для купівлі-продажу, 

оренди (ріелторські фірми), оформлюють та супроводжують угоди, пов’язані 

із здійсненням правочинів відносно нерухомості (37,3 %). 
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Виявлено, що у 70 % випадків шахрайства здійснювалися у складі 

злочинної групи. При цьому злочинна діяльність мала непоодинокий характер 

(80 %). 

Встановлено закономірні зв’язки між злочинцем і потерпілим, поведінка 

якого переважно має віктимний характер. Здебільшого жертвами злочину 

стають соціально незахищені верстви населення (41 %). Це пояснюється тим, що 

така категорія громадян не має можливості свідомо оцінювати зміст своїх 

майнових прав й захищати їх, більшість з них не може самостійно приймати 

рішення щодо здійснення угод із нерухомим майном, яке їм належить. Для 

цього потрібний дозвіл певних суб’єктів (органів опіки й піклування, 

правоохоронних органів тощо). У 7 % випадках потерпілі знаходилися у 

місцях позбавлення волі. 

Виокремлено віктимологічні групи потерпілих, вивчення яких дозволило 

узагальнити найбільш значущі віктимні поведінкові детермінанти, що 

сприяють вчиненню шахрайства. Особливу увагу приділено учасникам 

бойових дій (АТО, ООС) та внутрішньо переміщеним особам. 

Розділ 2 «Організація розслідування шахрайства, вчиненого щодо 

об’єктів нерухомого майна громадян» складається з двох підрозділів, де 

розглядаються особливості організації й планування розслідування, порядок і 

напрями дій слідчого у типових слідчих ситуаціях, форми та види взаємодії 

слідчого з іншими учасниками кримінального процесу. 

У підрозділі 2.1 «Організація і планування розслідування шахрайства 

щодо об’єктів нерухомого майна громадян відповідно до типових слідчих 

ситуацій» з’ясовано, що поняття «організація» і «планування» розслідування є 

невід’ємними одне від одного. Завдяки чіткій організації здійснюється 

реалізація наміченого плану, його адаптація та динамічність відповідно до 

новостворених обставин. З урахуванням аналізу плану розслідування та 

виявлених недоліків запропоновано перелік позицій, які слід обов’язково 

включати до нього. 

Надано рекомендації щодо оцінки початкової інформації, враховуючи 

той факт, що заявник може сприймати цивільно-правовий делікт як злочин, 

тобто помилятися стосовно правового характеру певних дій або надавати 

неправдиву чи необ’єктивну інформацію про подію. Звідси виникають загальні 

версії, що висуваються на початковому етапі розслідування шахрайства. 

Залежно від способу й характеру дій систематизовано типові слідчі 

ситуації, в основу яких покладено різні критерії (рівень конфліктності й 

протидії, наявність інформації про подію, процесуальний статус та зайнята 

позиція учасників кримінального процесу). Відповідно до сформованих 

слідчих ситуацій визначено алгоритм дій слідчого при розслідуванні. 

Виокремлено обставини, що підлягають встановленню, зокрема: 1) чи не 

мав місце цивільно-правовий делікт або інший злочин; хто є потерпілим; чи є 

інші особи, права яких були порушені (дольові власники); 2) безпосередній 

виконавець злочину; наявність співучасників, характер їхніх дій; 3) наявність 

злочинних зв’язків з представниками влади й управління, особами, які 
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оформлюють документи щодо відчуження житла; характеристика їхніх 

незаконних дій; 4) заходи з підготовки й приховування злочину; 

5) використання підроблених документів; 6) добросовісність дій з боку 

потерпілого; 7) встановлення умислу й мотивів на заволодіння нерухомістю 

шляхом шахрайства та ін. 

У підрозділі 2.2 «Особливості взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами, органами державної влади й місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями» наголошено, що якісна 

діяльність з розкриття і розслідування шахрайства неможлива без 

налагодженої скоординованої взаємодії між слідчим й іншими учасниками 

кримінального процесу та чіткої організації спланованих заходів. Зазначено на 

певній неузгодженості як законодавчих норм, так і відомчих й міжвідомчих 

нормативно-правових актів з питань взаємодії. Дискусійними є й погляди 

вчених щодо форм і видів такої взаємодії. 

Розглянуто зміст процесуальної й непроцесуальної форми взаємодії у 

справах про шахрайства, учинених щодо об’єктів нерухомого майна громадян. 

Враховуючи, що більшість шахрайств здійснюється через мережі 

Інтернет, із використанням електронно-обчислювальних систем, наголошено 

на особливостях взаємодії зі співробітниками Департаменту кіберполіції та 

Управління оперативно-технічних засобів. 

Для викриття глибоко законспірованих кримінальних угруповань, які 

здійснюють тривалу злочинну діяльність, доцільно використовувати 

оперативно-розшукові підрозділи для фіксації додаткових фактичних даних 

про протиправні діяння окремих осіб та груп, які засвідчують наявність в їхніх 

діях ознак злочину. 

Акцентовано на особливостях взаємодії слідчого з органами опіки й 

піклування, Державної міграційної служби та Міністерства юстиції України, 

банківськими установами, ріелторськими агентствами, ЗМІ, представниками 

комунальних служб та населенням. 

Розділ 3 «Особливості проведення окремих процесуальних та 

слідчих (розшукових) дій» налічує три підрозділи, в яких окреслено 

організаційно-тактичні особливості проведення окремих процесуальних дій 

для вилучення інформації з матеріальних (обшук, тимчасовий доступ до речей 

й документів) та особистісних (допит підозрюваних, потерпілих й свідків) 

джерел; визначено особливості використання спеціальних знань. 

У підрозділі 3.1 «Організація і тактика слідчих (розшукових) дій, 

спрямованих на отримання інформації з особистісних джерел» розроблено 

тактичні рекомендації щодо проведення допиту підозрюваних, потерпілих та 

свідків. Наголошено, що допит є досить складною у психологічному розумінні 

процесуальною дією. 

Виокремлено організаційно-підготовчі заходи до проведення допиту. На 

підготовчому етапі допиту слідчий повинен розуміти специфіку справи і бути 

компетентним у питаннях, що стосуються порядку й правової регламентації 

правочинів у сфері нерухомості та етапів реалізації злочинних намірів. 
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Висвітлено тактичні й психологічні особливості допиту свідків та 

потерпілих. Визначено предмет допиту потерпілого, узагальнено коло обставин, 

які підлягають встановленню, залежно від його правового статусу (покупець 

нерухомості, продавець, наймач житла тощо). 

З метою оптимізації діяльності слідчого щодо визначення кола осіб, які 

володіють криміналістично значущою інформацією, запропоновано 

сформувати дві групи свідків, залежно від їх відношення до укладання угоди: 

1) особи, які стали свідками в силу певних обставин та не мають 

безпосереднього відношення до здійснення угоди (80 %); 2) особи, чия 

професійна діяльність безпосередньо пов’язана з обігом нерухомості – 

ріелтори (44 %), нотаріуси (54 %), працівники житлово-експлуатаційних 

установ (15 %), працівники органу опіки й піклування (7 %) та інші особи, які 

мають відношення до супроводження угод із нерухомістю. Такий поділ 

дозволяє слідчому визначити послідовність допиту свідків та обрати 

правильну лінію поведінки. 

Виявлено, що друга категорія свідків може мати пряме або 

опосередковане відношення до шахрайства. Звідси ці особи надають неповні 

чи завідомо неправдиві показання з метою уникнення кримінальної 

відповідальності. Запропоновано тактичні прийоми, спрямовані на викриття 

неправди. 

Висвітлено найбільш суттєві особливості організації й тактики допиту 

підозрюваного. Визначено перелік обставин, які повинен з’ясувати слідчий під 

час допиту підозрюваних. Запропоновано тактичні прийоми для подолання 

конфліктних ситуацій. 

Для усунення розбіжностей у показаннях потерпілих, свідків, 

підозрюваних та інших учасників кримінального процесу у справах щодо 

шахрайського заволодіння нерухомим майном у 90 % випадків проводився 

одночасний допит двох або більше раніше допитаних осіб. 

Виділено тактичні помилки, яких припускаються слідчі під час 

проведення допиту, та запропоновано шляхи їх усунення. 

У підрозділі 3.2 «Тактика слідчих (розшукових) дій, спрямованих на 

вилучення інформації з матеріальних об’єктів» наголошено, що найбільш 

ефективною слідчою (розшуковою) дією, спрямованою на вилучення 

предметів, речей, документів й інформації, що знаходиться на електронних 

носіях, є обшук (57 %). Запропоновано тактику вилучення таких об’єктів не 

тільки при проведенні обшуку, а й під час інших процесуальних дій, 

проаналізовано норми КПК України, що визначають такі випадки. 

Констатується, що перелік предметів й документів, до яких необхідно 

здійснити тимчасовий доступ або вилучити їх шляхом обшуку, залежить від 

умов угоди та місця їх зберігання. Переважно вказані об’єкти вилучалися у 

таких місцях: місце проживання підозрюваного (56 %); приватна або державна 

нотаріальна контора (14 %); ріелторська фірма (6 %); опікунська рада в 

органах опіки та піклування району (9 %); ЖЕУ або ОСББ (14 %); районний 

відділ державної міграційної служби (14 %) та ін. Запропоновано перелік 
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документів, які підлягають вилученню у кожній із вказаних організацій, 

розглянуто особливості проведення огляду таких документів. 

Наводячи перелік матеріальних об’єктів, які підлягають вилученню й 

огляду (документи, печатки, штампи, друкуючі пристрої, комп’ютерна техніка, 

засоби маскування, кліше підписів тощо), автор відзначає особливе значення 

магнітних, електронних носіїв інформації та копій електронних документів, 

приділяє увагу специфіці вилучення та огляду носіїв комп’ютерної інформації 

(компакт-дисків, мобільних телефонів та інших електронних носіїв). 

Акцентовано на організаційно-підготовчих заходах й тактичних 

прийомах проведення обшуку та огляду. Окреслено проблемні питання, з яким 

стикаються слідчі під час обшуку або здійснення тимчасового доступу до 

речей й документів, надано рекомендації щодо їх усунення. 

У підрозділі 3.3 «Використання спеціальних знань при розслідуванні 

шахрайства, вчиненого щодо об’єктів нерухомого майна громадян» 

розглядаються процесуальні та непроцесуальні форми їх застосування. 

Наголошено, що чинне КПК передбачає дві форми застосування слідчим 

спеціальних знань у стадії досудового розслідування: 1) залучення спеціаліста 

до участі у слідчих (розшукових) діях; 2) призначення й проведення судової 

експертизи. 

При розслідуванні шахрайства нерідко виникає необхідність в отриманні 

інформації консультативного характеру про: а) порядок укладання угод, права 

й обов’язки учасників цивільних правовідносин, особливості правового 

регулювання сфери обігу нерухомості; б) функціонування електронних 

реєстрів щодо здійснення правочинів та допомоги у правильному здійсненні 

доступу до реєстрів, в яких зафіксовані незаконні дії осіб при укладанні 

правочинів; в) призначення облікових, реєстраційних, довідкових, звітних 

документів у паперовому вигляді, в яких відображено дії щодо здійснення 

правочину щодо нерухомого майна громадян; г) допомогу у правильному 

визначенні переліку документів, інших речових доказів, які необхідно 

вилучити під час обшуку, тимчасового доступу до речей і документів. 

Зосереджено увагу на ролі спеціаліста у проведенні окремих слідчих 

(розшукових) дій. Встановлено, що спеціаліст переважно брав участь у 

проведенні: обшуку (25 %), тимчасового доступу до речей й документів 

(12 %), допиту (25 %), огляду документів (85 %), відібрання зразків підпису і 

почерку для почеркознавчого дослідження (75 %), призначення експертизи 

(100 %). 

Наголошено на важливості участі спеціаліста у процесуальних діях, в 

ході яких ведеться пошук та вилучається інформація, яка міститься в 

комп’ютерах, мобільних телефонах, інших електронних пристроях. 

Встановлено, що під час обшуку у 27 % випадках вилучено всю комп’ютерну 

техніку для проведення експертного дослідження, у 22 % – інформацію 

скопійовано на технічний носій (флеш-карту, магнітний диск), у 10 % – 

інформацію отримано шляхом здійснення скриншоту сторінок, на яких 

зафіксована важлива інформація щодо вчинення шахрайств (переписка між 
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потерпілим і шахраєм та іншими співучасниками злочину; інформація з 

реєстрів, в яких відображаються дії щодо здійснення правочинів; фотографії; 

номери і адреси; веб-сторінки тощо). 

Сформульовано перелік судових експертиз, що можуть призначатися 

при розслідуванні шахрайств, учинених щодо об’єктів нерухомого майна 

громадян. На підставі аналізу кримінальних справ й проваджень встановлено, 

що найбільш поширеними видами експертних досліджень є: почеркознавча 

(95 %) та технічна експертизи документів (100 %). 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичний аналіз та розв’язання наукового 

завдання, яке полягає у науковому обґрунтуванні й розробленні методики 

розслідування шахрайства, вчиненого щодо об’єктів нерухомого майна 

громадян. Найсуттєвішими результатами дослідження є такі: 

1. З’ясовано сучасний механізм законодавчого регулювання 

правовідносин у сфері обігу нерухомості. Встановлено, що факторами, які 

зумовлюють вчинення шахрайських посягань у цій сфері, є: а) складна й 

багатоступенева процедура здійснення правочинів із нерухомістю; 

б) наявність законодавчих прогалин та неврегульованість окремих правових 

норм у питаннях здійснення правочинів з нерухомістю, а також колізійність 

норм щодо поновлення порушених прав відносно нерухомості; в) намагання 

окремими суб’єктами протиправно, з порушенням законодавства, здійснити 

такі правочини поза офіційним контролем із приховуванням від 

контролюючих органів її значимих параметрів; г) підвищений попит на 

об’єкти нерухомості великих міст і можливість отримання значної 

матеріальної вигоди внаслідок укладання незаконних угод; д) своєчасне 

корегування схем й способів злочинної діяльності залежно від зміни 

законодавчого регулювання ринку нерухомості. 

Сформульовано дефініцію шахрайства щодо об’єктів нерухомого майна 

громадян, яким є посягання на об’єкти нерухомості, що належать фізичним 

особам на правах приватної власності, офіційно визнаних та підтверджених 

державою, з метою заволодіння правом на володіння, користування та 

розпорядження цим майном внаслідок укладення різного роду цивільно-

правових правочинів із застосуванням обману чи зловживання довірою. 

2. Систематизовано способи учинення шахрайства у сфері нерухомості і 

здійснено їх класифікацію за такими підставами: 1) шахрайство скоєно без 

відома законного власника нерухомості; 2) шахрайство учинено у присутності 

законного власника, який бере безпосередню участь у здійсненні правочину 

щодо купівлі-продажу нерухомості, а у подальшому в силу певних обставин 

стає потерпілим; 3) вчинення шахрайських дій із нерухомістю, власник якої 

помер або зник безвісті; 4) шахрайство вчинено щодо особи, яка має намір 

придбати нерухомість без виконання заздалегідь оговорених домовленостей. 
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Розкрито слідову картину злочину. З’ясовано, що сліди здебільшого 

відбиваються у паперових документах, які використовуються при підготовці 

до учинення злочину та безпосередньо – при укладанні угод. Водночас 

важливою може бути інформація, що міститься у ряді електронних реєстрів, 

електронних документах, які згідно з правилами реєстрації внесені у базу 

даних, та електронних документах, які зберігаються у приватних осіб, які 

мають відношення до злочину. 

3. Виокремлено типові ознаки особи злочинця: це особи з високим 

рівнем інтелекту, юридично грамотні, орієнтуються у питаннях здійснення 

операцій із нерухомістю або мають консультантів з числа обізнаних осіб, 

застосовують корумповані зв’язки із державними службовцями. Вказані особи 

швидко реагують на зміни та вміло використовують певні прогалини у 

законодавстві, пристосовують їх відповідно до злочинного задуму. Усіх осіб, 

які вчиняють злочини щодо об’єктів нерухомого майна, умовно можна 

поділити на дві групи, покладаючи в основу такі критерії, як: а) застосування 

насильницьких дій задля досягнення кінцевої мети; б) використання виключно 

обману чи зловживання довірою. 

З’ясовано детермінанти поведінки потерпілих у справах щодо шахрайств 

відносно нерухомого майна. Виділено основні віктимологічні групи потерпілих, 

серед яких до особливої групи ризику віднесено соціально незахищені верстви 

населення (41 %), а саме це: самотні пенсіонери похилого віку; особи з вадами 

слуху або зору; особи із психічними відхиленнями; неосудні особи; діти-

сиріти та ін. Стосовно осіб, які зловживають спиртним напоями та 

наркотичними засобами, шахрайство вчиняється у 23 % випадках. 

4. Систематизовано типові слідчі ситуації, що виникають при 

розслідуванні шахрайств, залежно від характеру й способу дій суб’єкта 

злочину. Такий підхід значно знижує рівень узагальнення та набуває 

конкретного практичного змісту при плануванні розслідування шахрайств 

щодо об’єктів нерухомого майна громадян. При цьому в основу кожної такої 

ситуації покладено елементи психологічного, інформаційного, 

процесуального, тактичного, матеріально-технічного характеру. Відповідно до 

сформованих слідчих ситуацій визначено подальші напрямки розслідування та 

окреслено коло обставин, які підлягають встановленню. 

5. Розслідування шахрайства щодо об’єктів нерухомого майна громадян 

супроводжується тісною взаємною співпрацею слідчого з низкою суб’єктів як 

правоохоронної системи, так і установами, підприємствами й організаціями, 

діяльність яких пов’язана з видачею документів для здійснення правочину та 

безпосереднім супроводженням угод щодо нерухомості тощо. Така взаємодія 

здійснюється як в процесуальній, так і непроцесуальній формі. Проаналізовано 

проблемні питання взаємодії, що мають теоретичний (певна неузгодженість 

щодо єдності думок стосовно поняття й змістовної частини форм взаємодії), 

правовий (неузгодженість деяких законодавчих норм з питань правового 

регулювання взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами 
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та підрозділами поліції) та організаційно-тактичний і матеріально-технічний 

характер. Запропоновано шляхи покращення організації такої взаємодії. 

6. Конкретизовано організаційно-тактичні особливості проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій. Виявлено проблемні питання, що 

виникають при розслідуванні шахрайства, та надано рекомендації щодо їх 

усунення. Так, організаційно-підготовчі дії й тактичні прийоми допитів 

потерпілих, свідків та підозрюваних слід обирати з урахуванням специфіки 

предмета допиту, що визначається: процесуальним становищем допитуваного; 

обсягом інформації, якою він володіє; рівнем зацікавленості в тих або інших 

результатах розслідування; залежністю від певних осіб; прямим або 

опосередкованим відношенням до злочину; способу здійснення шахрайства; 

слідчої ситуації. Організація і тактика проведення допиту залежить також від 

приналежності учасника до певної групи. Відповідно до кожної групи й 

визначається предмет допиту та його тактичні особливості. Сформульовано 

тактичні помилки, яких припускаються слідчі під час одночасного допиту двох 

або більше осіб, та запропоновано шляхи їх усунення. 

Виокремлено перелік слідчих (розшукових) дій, НСРД, заходів 

забезпечення кримінального провадження, які передбачають процес вилучення 

предметів і документів, які мають значення для справи (обшук, тимчасовий 

доступ до речей і документів) та визначено специфіку їх проведення. 

Сформовано перелік об’єктів, які підлягають вилученню, зокрема: 

документи, що стосуються діяльності осіб, які супроводжували угоду щодо 

нерухомого майна (97 %); документи, що стосуються угоди, копії або 

оригінали правовстановлюючих документів (85 %); документи, що 

посвідчують або характеризують особу (100 %); листування, чорнові записи, 

виписки із журналів із інформацією про об’єкти нерухомого майна та їх 

власників (45 %); газети із підкресленням номерів телефонів (3 %); 

різноманітні заяви, що подаються шахраєм до органів, які мають відношення 

до здійснення операцій з нерухомості (4 %); печатки й штампи – як справжні 

(шахраї нерідко викрадають їх для використання у злочинних цілях), так й 

підроблені (36 %) та ін. Запропоновано рекомендації щодо огляду вказаних 

об’єктів. 

Окреслено організаційно-тактичні особливості проведення обшуку, 

спрямованого на виявлення й вилучення комп’ютерної техніки та засобів 

програмного забезпечення. Визначено особливості вилучення та огляду носіїв 

комп’ютерної інформації (комп’ютерів, компакт-дисків, мобільних телефонів 

та інших електронних носіїв). 

7. Визначено особливості використання спеціальних знань при 

розслідуванні шахрайства, вчиненого щодо об’єктів нерухомого майна 

громадян, та охарактеризовано основні його форми (процесуальна і 

непроцесуальна). Серед них виокремлено й розглянуто: а) консультативну-

довідкову допомогу; б) участь спеціаліста у проведенні слідчих (розшукових) 

та інших процесуальних дій; в) допомогу спеціаліста у попередньому аналізі 

слідів й речових доказів; г) допомогу фахівців в оцінці слідчим експертного 
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висновку та ін. Доведено, що найбільш поширеною формою використання 

спеціальних знань є призначення експертизи. Серед них характерними є: 

почеркознавча експертиза (95 %), технічна експертиза документів (100 %), 

комп’ютерно-технічна експертиза (8 %), трасологічна (5,5 %), експертиза 

відео-, звукозапису (2 %), фототехнічна експертиза (1,5 %), судово-

психіатрична (1 %) та ін. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Птушкін Д.А. Розслідування шахрайства, вчиненого щодо об’єктів 

нерухомого майна громадян. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2018. 

В роботі на монографічному рівні досліджено теоретичні й практичні 

положення розслідування шахрайства щодо об’єктів нерухомого майна 

громадян. Встановлено особливості законодавчого регулювання 

правовідносин у сфері обігу нерухомості та факторів, що зумовлюють 

виникнення злочинних проявів у цій сфері, визначено сутність 

криміналістичної характеристики даної категорії злочинів, її складових, 

наповнення, а також встановлено кореляційні зв’язки між ними. 

Розглянуто комплекс дій щодо підготовки, учинення та приховування 

шахрайства. Визначено предмет та об’єкт шахрайського посягання, 

удосконалено систему відомостей щодо слідової картини злочину. 

Систематизовано ознаки, що характеризують особу злочинця (шахрая). 

Виокремлено групи таких осіб. Визначено коло осіб, які можуть стати 
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потерпілими від шахрайств у сфері нерухомості та поділено їх на основні 

групи. Встановлено основні детермінанти віктимної поведінки потерпілого. 

Розглянуто типові слідчі ситуації та сформульовано подальші напрямки 

розслідування. З’ясовано систему обставин, які підлягають встановленню й 

доказуванню під час розслідування досліджуваної категорії злочинів. 

Окреслено особливості взаємодії слідчого з іншими учасниками 

кримінального процесу. Охарактеризовано процесуальні та непроцесуальні 

форми такої взаємодії. 

Удосконалено наукові положення щодо організації і тактики окремих 

слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій, спрямованих на 

вилучення інформації з матеріальних об’єктів (огляд, обшук) та особистісних 

джерел (допит потерпілого, свідка, підозрюваного, одночасний допит двох або 

більше раніше допитаних осіб). Наголошено на участі спеціалістів, які 

розширюють практичні можливості слідчого у виявленні, закріпленні й 

дослідженні джерел доказової інформації. Визначено форми та види 

використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств щодо об’єктів 

нерухомого майна громадян. 

Виявлено тактичні помилки й прорахунки, яких припускаються слідчі 

при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій, а також під час організації 

й планування досудового розслідування в цілому. Сформульовано низку 

конкретних пропозицій, спрямованих на удосконалення теоретико-правових 

засад кримінально-процесуальних відносин, уточнено окремі наукові категорії 

кримінального процесу та криміналістики. 

Ключові слова: шахрайство, вчинення шахрайства щодо об’єктів 

нерухомого майна громадян, криміналістична характеристика, нерухомість, 

досудове розслідування, слідча (розшукова) дія, слідча ситуація, організація, 

планування, тактичний прийом. 

 

SUMMARY 
 

Ptushkin D.A. Investigation of fraud committed against citizens’ real estate 

objects. – The manuscript. 

The thesis is for candidate’s degree of law on specialty 12.00.09 – Criminal 

Procedure and Criminalistics; Forensic Examination; Operational-Search Activity. – 

The Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs, Dnipro, 2018. 

Іn the dissertation on monographic level investigates the theoretical and 

practical aspects of fraud in relation to objects of real estate of citizens are 

investigated. The peculiarities of legislative regulation of legal relations in the 

sphere of real estate turnover and factors that predetermine the occurrence of 

criminal manifestations in this area are determined, the essence of forensic 

characteristics of this category of crimes, its constituent elements, content, and also 

correlation relations between them are established. 

Based on such a classification criterion as the type (mode) of a civil law 

agreement, as well as the level of awareness and perception of the owner of the 

crime of its real estate, all types of fraudulent acts in the implementation of real 
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estate transactions are divided into four groups. The complex of actions concerning 

preparation and concealment of a crime of this category is considered.  

The subject and object of fraudulent encroachment has been determined, the 

system of information about the trace of the crime has been improved by defining 

not only the traces of the traditional character (material and ideal), but also the 

virtual (informational) traces. 

The signs characterizing the identity of the perpetrator of real estate fraud are 

systematized. Groups of such persons are singled out. A range of people who may 

be victims of property fraud are identified. The classification of the victims is 

proposed. The main determinants of the victim's behavior of the victim are 

established. 

The system of circumstances, which are to be established and proved during 

investigation of the investigated category of crimes, is clarified. The investigative 

situations are considered through the prism of psychological, informational, 

procedural, tactical, material and technical elements, the combination and interaction 

of which determines the individuality of each investigative situation. The directions 

of the investigation are formulated based on the type of investigation situation. The 

features of the investigator's interaction with other participants of the criminal 

process, in particular: operational units, other law enforcement agencies, 

penitentiary institutions, enterprises and organizations whose activity is related to 

the issuance of documents for the real estate transaction, direct accompaniment of 

real estate transactions, etc. are outlined. The procedural and non-procedural forms 

of such interaction are described. 

The scientific provisions on the organization and tactics of conducting 

separate investigative (search) actions, secret investigative (search) actions, other 

procedural actions aimed at extracting information from material objects and The 

participation of specialists, who expand the practical possibilities of the investigator 

in revealing, fixing and researching sources of evidence, is emphasized. The forms 

and types of use of special knowledge in the investigation of fraud in relation to 

objects of real estate of citizens are singled out. 

The tactical mistakes and miscalculations that the investigators assume 

during the conduct of separate investigative (search) actions are revealed. A number 

of concrete proposals aimed at improving the theoretical and legal principles of 

criminal-procedural relations are formulated, certain scientific categories of the 

criminal process and criminalistics are specified. 

Key words: fraud, execution of fraud in relation to objects of citizens’ real 

property, forensic characteristics, real estate, pre-trial investigation, investigative 

(search) action, investigative situation, organization, planning, tactical tool. 


