
Отже, дана тема дослідження є актуальною, оскільки не 

тільки серед практичних працівників, але й у наукових колах 

відбуваються суперечки і дискусії навколо юридичної природи 

правил застосування поліцейських заходів та заходів забезпечення 

провадження, наприклад таких як перевірка документів, поверхнева 

перевірка, адміністративне затримання, доставлення, привід особи 

правопорушника, огляд та вилучення речей тощо. 

Тому такий превентивний захід, як перевірка документів 

особи є першочерговим, який полягає у визначенні офіційних 

відомостей, які посвідчують особу або підтверджують її відповідне 

право на прийняття рішень. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СЛІДЧИХ 
ГРУП У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ 

БУДІВНИЦТВА 

Найбільш вразливими до вчинення злочинів в Україні є 

сфери державного та недержавного будівництва, на які виділяється 

найбільші обсяги коштів, що, відповідно, приваблює злочинців [1, с. 

32]. Крім того, злочини в даній сфері спричиняють значні збитки 

економіці держави. Тому досудове 
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розслідування злочинів у сфері будівництва є важливою складовою 

захисту особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень в даній сфері. 

Під час розслідування злочинів у сфері будівництва може 

виникнути потреба у створенні слідчої групи (ч. 2 ст. 38, ч. 1, ч. 2 ст. 

39 КПК). Метою якої є усебічне, повне та неупереджене 

розслідування злочину. 

Стаття 571 КПК України регламентує створення і діяльність 

спільних слідчих груп за умови міжнародного співробітництва у 

кримінальному провадженні, й підставами для їх створення 

визначені: 

- проведення досудового розслідування обставин 

кримінальних правопорушень, вчинених на територіях декількох 

держав; 

- порушення інтересів кількох держав (ч.1 ст. 571 КПК 

України)[2]. Однак за результатами вивчення матеріалів 

кримінальних проваджень встановлено, що на сьогодні немає 

досвіду у створенні міжнародних слідчих груп під час 

розслідування злочинів даної категорії. 

Міжнародні слідчі групи створюються у разі наявності 

інформації про встановлення місцезнаходження майна, на яке може 

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

транснаціональною злочинністю, тощо[3]. 

Під час досудового розслідування злочинів у сфері 

будівництва в Грузії, Румунії, Бельгії, Греції, Франції, Ізраїлі, Італії, 

Канаді практикується створення слідчих груп та міжнародних 

слідчих груп у разі необхідності. Слідчі групи є ефективним 

інструментом для досягнення завдань кримінального провадження. 

Створення міжгалузевих слідчих груп дозволяє забезпечити 

швидкий обмін інформацією, прямий доступ до реєстрів. Досудове 

розслідування злочинів міжгалузевими слідчими групами 

практикується в Іспанії, Данії, Норвегії, Польщі, Монако, 

Люксембурзі, Болгарії. 

До розслідування злочинів у сфері будівництва залучається 

поліція, податкова поліція, фахівці, які мають прямий доступ до 

інформаційних систем, бухгалтери, аудитори, 
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спеціалісти в банківській сфері[4]. Сьогодні процесуальні, 

організаційні криміналістичні засади створення і діяльності 

спільних слідчих груп потребують доопрацювання, розроблення 

відповідного алгоритму дій співробітників правоохоронних органів, 

формування з даних питань відомчого нормативно - правового акту, 

що деталізуватиме законодавчі положення, наприклад, міжвідомчої 

інструкції[2]. 

У разі вчинення шахрайства у сфері інвестування 

будівництва житла чи корупційних злочинів, важливим є 

встановлення збитків, завданих державі чи особі незаконними діями 

підозрюваних осіб. Воно стає можливим в результаті вивчення 

фінансово-господарської документації. Вивчення та аналіз 

фінансово-господарської документації будівельної компанії 

забудовника здійснюють бухгалтери, аудитори, інші спеціалісти в 

даній галузі[5]. Для забезпечення якісного досудового 

розслідування злочинів у сфері будівництва в Румунії[6], 

Франції[7], Іспанії[8], Болгарії[9], Норвегії[10], Нідерланди[11] та 

Польщі[12] фахівців залучають на ранніх стадіях досудового 

розслідування шляхом створення міжгалузевих слідчих груп[13]. 

В Україні під час досудового розслідування злочинів у сфері 

будівництва, здебільшого залучають фахівців для проведення 

основної маси слідчих (розшукових) дій та вилучення всіх 

необхідних документів як спеціалістів чи експертів. Учасниками 

слідчих груп є лише слідчі. Однак доцільно було б запровадити 
можливість залучення експертів та спеціалістів з різних галузей 
не лише для проведення тієї чи іншої експертизи, а для участі в 

досудовому розслідуванні у складі слідчої групи. Залучення 

спеціалістів зі сфери будівництва забезпечило б підвищення якості 

досудового розслідування, швидке, повне та об’єктивне досудове 

розслідування, витребування лише необхідних документів, які 

містять доказову інформацію. 

Таким чином, доходимо висновку, що розслідування 

злочинів у сфері будівництва здійснюється слідчими групами 

(Польща, Греція, Грузія, Франція, Англія, Іспанія, Румунія, 
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Норвегія, Хорватія, Ізраїль), міжгалузевими слідчими групами, до 

яких залучаються спеціалісти з тих галузей, які стосуються 

вчиненого злочину (Іспанія, Норвегія, Польща, Люксембург) та 

міжнародними, які створюються у разі, якщо злочини у сфері 

будівництва пов’язані із транснаціональною злочинністю (Грузії, 

Франції, Люксембурзі, Норвегії, Хорватії, Іспанії). За результатами 

вивчення матеріалів кримінальних проваджень щодо розслідування 

злочинів у сфері будівництва, у складі слідчих груп, ми прийшли до 

висновку, що в Україні створення міжнародних слідчих груп не 

практикується. Однак використовується міжнародна правова 

допомога при проведенні процесуальних дій. Зокрема при розшуку, 

арешті і конфіскації майна, екстрадиції. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ 
ПРОТИ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 

Вивчення зарубіжного досвіду запобігання злочинам проти 

власності у сфері будівництва свідчить, що світова спільнота 

прикладає багато зусиль, спрямованих на зменшення рівня 

злочинності в цілому і злочинів проти власності у сфері будівництва 

зокрема. Аналіз Стандартів і норм попередження злочинів, 

розроблених ООН, свідчить, що попередження таких злочинів 

можливе за рахунок кооперації зусиль держави, правоохоронних 

органів і громадськості. Основною метою, на яку повинні бути 

спрямовані зусилля держави, правоохоронних органів та 

громадськості є створення таких умов, за яких вчинення злочинів у 

сфері будівництва стане не привабливим для осіб, які його 

вчиняють через важко доступність до будівельних матеріалів, 

обладнання, охоронюванність об’єктів будівництва, встановлення 

обладнання для відеоспостереження, тощо. В цьому напрямку 

протидії злочинів проти власності може активні учать взяти 

громадськість шляхом запровадження додаткових заходів, 

спрямованих на посилення охорони на об’єктах будівництва. 

Правоохоронні органи можуть, з метою протидії таких злочинів, 

посилити активність громадян щодо повідомлення про підозрілу 

активність, інші прояви злочинності, розробити механізми 

заохочення про вчинення злочину. Ще одним заходом, який можуть 

вживати правоохоронні органи - це здійснення аналізу стану 

злочинності 
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