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та правоохоронної практики визначено поняття й елементи криміналістичної
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Розкрито особливості організації та планування розслідування шахрайства,
пов’язаного із нерухомістю. Досліджено особливості аналізу первинної
інформації та обставини, що підлягають встановленню. Запропоновано
алгоритми дій слідчого у типових слідчих ситуаціях початкового етапу
розслідування. Наголошено на проблемних питаннях взаємодії слідчого з
оперативними підрозділами, органами державної влади й місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
Удосконалено тактичне забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій.
Досліджено особливості використання спеціальних знань при розслідуванні
злочинів вказаної категорії.
Для науковців, викладачів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних
навчальних закладів, ад’юнктів та аспірантів, працівників поліції, прокуратури
та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.
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ПЕРЕДМОВА
З прийняттям у 1996 році Конституції України у законодавчому
порядку було закріплено право приватної власності на таку
непересічну для людини цінність, як житло (ст. 47 Конституції).
Сьогодні кількість і вартість приватного житла законодавцем не
обмежуються і, відповідно до ст. 150 Житлового кодексу України,
власник житла має право на свій власний розсуд його відчужувати,
тобто продавати, дарувати, заповідати, укладати інші угоди, не
заборонені законом. Водночас, чимало таких угод укладається через
обман та зловживання довірою, що завдає шкоди нормальному
функціонуванню обігу житла та майновим інтересам громадян і
порушує встановлений порядок здійснення правочинів.
Останні роки рівень криміногенних проявів у сфері нерухомості
дедалі зростає. Так, 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, у 2018 р. – 1423. Втім, ці показники можна вважати
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. Це пояснюється низкою чинників, якими
є: недосконалість чинного законодавства у сфері житлових
правовідносин, відсутність у більшості слідчих досвіду розслідування
шахрайств, учинених у сфері житла; використання шахраями при
вчиненні злочину цивільно-правових угод, що надає шахрайству
вигляду цивільно-правових спорів; відсутність фундаментальних
наукових досліджень щодо розслідування шахрайства, пов’язаного з
відчуженням приватного житла.
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Теоретичне підґрунтя дисертації складають фундаментальні роботи
вчених, присвячені різним аспектам виявлення та розслідування
злочинів,
зокрема
В.П. Бахіна,
В.Д. Берназа,
Р.С. Бєлкіна,
А.Ф. Волобуєва,
В.Г. Дрозд,
В.А. Журавля,
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, 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, 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,
І.М. Попової,
Д.А. Птушкіна, Д.Г. Терьохіна, Ю.Л. Шуляк, Г.М. Чернишова,
С.С. Чернявського та ін.
Разом з тим, незважаючи на вагомий внесок учених у розробку
тактичних основ розслідування шахрайства, слід зауважити, що їх
наукові пошуки стосувалися лише окремих його аспектів, які були
достатньо актуальними на певних етапах розвитку кримінального
процесуального законодавства України та судово-слідчої практики.
Окремі результати раніше проведених досліджень є дискусійними і
ґрунтуються на положеннях законодавства, що зазнало змін, або
взагалі залишилися поза увагою вчених.
Наведені обставини у своїй сукупності визначили актуальність
окресленої проблематики, її наукову, теоретичну та практичну
значущість й зумовили вибір теми наукового дослідження.
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