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АНОТАЦІЯ 

 

Камишанський О.Ю. Особливості методики розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 - Право). 

– Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 

Сєвєродонецьк, 2018. 

Захист відбудеться 01 червня 2018 року о 10.00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 41.884.04 в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ, Одеса, 2018. 

Дисертацію присвячено вивченню закономірностей вчинення розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості та діяльності з їх 

розслідування, з метою розробки сучасних ефективних рекомендацій для успішного 

вирішення завдань кримінального судочинства. 

У ході аналізу кримінально-правових, кримінологічних, кримінально-

процесуальних, оперативно-розшукових та криміналістичних досліджень, тематика 

яких була близькою до проблем розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості, складено перелік нагальних теоретичних та практичних 

проблем їх розслідування. 

Висвітлено обстановку вчинення розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості, головним елементом якої є порядок 

державного фінансування підприємств вугільної промисловості. Вказано, що 

бюджетні кошти спрямовуються на: 1) покриття різноманітних економічно і науково 

обґрунтованих потреб вугледобувних підприємств; 2) підготовку вугледобувних 

підприємств або їх відокремлених підрозділів до ліквідації; 3) ліквідацію 

вугледобувних підприємств; 4) утримання водовідливних комплексів, будівництво і 

реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт. Особливості бюджетних 
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коштів, як предмету злочинного посягання, відбивається у способах підготовки, 

вчинення та приховування їх розкрадань на підприємствах вугільної промисловості, 

і знаходить своє відображення у характерних слідах.  

Висвітлено систему з соціальних, психологічних і біологічних властивостей та 

ознак особи злочинця, які відображаються у способах підготовки, вчинення та 

приховування злочину. Суб’єктами, які вчиняють розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості, є матеріально-відповідальні та службові 

особи, з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими 

обов’язками. Можливість вчинення розкрадань бюджетних коштів обумовлюється 

наявністю прямого або опосередкованого доступу (розпорядження) до них, чи 

можливістю впливати на їх рух. Запропоновано класифікацію вказаних суб’єктів 

злочинів, підставою якої є наявність трудових відносин з підприємством вугільної 

промисловості:  

- у штаті підприємства: 1) директор; 2) головний бухгалтер; 3) заступники 

директора підприємства, а також головні енергетик, маркшейдер, механік; 4) члени 

тендерного комітету; 5) начальник ділянки шахти (гірничий майстер); 6) окремі 

керівники структурних підрозділів, зокрема, начальники планового відділу та 

відділу кадрів; 7) відряджені особи; 8) робітники (у співучасті); 

- поза штатом підприємства: 1) службові особи Державної казначейської 

служби України; 2) службові особи підрозділів (управлінь) та служб Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України (розпорядника бюджетних коштів), 

у тому числі і Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній 

промисловості України; 3) службові особи сторонніх підприємств, установ та 

організацій (серед яких: організатори та учасники тендерних процедур); 

4) «довірені» фізичні особи (у співучасті).  

У 84% зафіксована змова, що обумовлена різницею у повноваженнях вказаних 

службових осіб і усвідомленням того, що доступ до бюджетних коштів 

відкривається при поєднанні службових обов’язків.  

Розроблено класифікацію способів вчинення таких розкрадань, а саме: 

1) розкрадання фонду заробітної платні; 2) розкрадання коштів державної 
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підтримки, які виділяються на часткове покриття витрат із собівартості вугільної 

продукції; 3) розкрадання коштів, які виділяються на закупівлю товарів, робіт і 

послуг для технічного переоснащення шахт або поточних виробничих потреб, у 

тому числі, на нове будівництво, капітальний та поточний ремонт, проведення 

екологічних заходів при реструктуризації підприємств вугільної промисловості та 

інше; 4) розкрадання бюджетних коштів, що пов’язані з відрядженнями працівників 

підприємства. Також для кожного способу вчинення розкрадання наведено перелік 

осіб, які можуть володіти фактичними даними, а також список документації, що 

може нести на собі сліди злочинної активності.  

Під час аналізу положень ч. 1 та ч. 5 ст. 214 КПК України робиться висновок 

про її недосконалість через використання дієслова «вчинене», що представлене у 

минулому часі, котре прямо вказує на завершеність кримінального правопорушення 

до моменту звернення у правоохоронні органи. Якщо сприймати положення ч. 1 та 

ч. 5 ст. 214 КПК України буквально, то можливості звернутися до правоохоронних 

органів з інформацією про злочин, що готується чи вчиняється, не існує. 

До типових слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування розкрадання 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості можна віднести 

наступні: 1) факт розкрадання виявляється співробітниками Держаудитслужби 

України під час здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на 

оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та 

збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, 

досягнення економії бюджетних коштів; 2) факт розкрадання бюджетних коштів на 

підприємстві вугільної промисловості виявляється оперативними підрозділами 

правоохоронних органів; 3) інколи інформація про факт розкрадання бюджетних 

коштів на підприємстві вугільної промисловості міститься у заявах чи 

повідомленнях, зокрема, у анонімних; 4) факт розкрадання бюджетних коштів на 

підприємстві вугільної промисловості виявляється слідчим самостійно під час 

досудового розслідування кримінальних правопорушень.  

Для покращення виділених типових слідчих ситуацій розроблені оптимальні 

алгоритми слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Також розглянуті 
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типові версії та шляхи їх перевірки. 

Визначено, що для підвищення ефективності проведення допитів при 

розслідуванні розкрадання бюджетних коштів на підприємстві вугільної 

промисловості України доцільно брати до уваги: 1) специфіку предметом допиту та 

природню необхідність залучення спеціалістів для допомоги з технічних, 

технологічних та економічних питань; 2) особистість допитуваного; 3) специфіку 

фінансування, документообігу, бухгалтерського та складського обігу, а також 

технологічного процесу вугледобувного підприємства; 4) ступень поінформованості 

допитуваної особи; 5) черговість допитів підозрюваних за принципом від найменш 

до найбільш значущого (активного) учасника вчинення розкрадань бюджетних 

коштів на вугледобувному підприємстві; 6) ефективність застосування прийомів 

нейролінгвістичного програмування; 7) доцільність застосування в ході допиту 

звуко-, відеозапису для мінімізації ймовірності зміни або відмови від раніше даних 

показань; 8) обов’язковість виявлення інших фактів злочинної активності та 

можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Дисертантом складено оптимальні переліки питань у залежності від визнання вини 

допитуваним, а також низку тактичних прийомів, що можуть бути застосованими 

під час допиту. 

Особливістю вчинення вказаних злочинів є специфічна слідова картина, яка 

переважно складається з документів на паперових та комп’ютерних (машинних) 

носіях. Отже, слідчі огляди та обшуки повинні ураховувати вказану особливість і 

бути націленими, перш за все, на виявлення відповідних внутрішньогосподарських 

та інших документів. Дисертантом розкрито специфіку організації й тактики 

проведення слідчих оглядів та обшуків, зокрема: 1) на основі вивчення діючих 

законних та підзаконних нормативно-правових актів визначено перелік 

внутрішньогосподарських та інших документів, а також їх місцезнаходження 

відповідно до кожного способу вчинення розкрадань бюджетних коштів на 

вугледобувному підприємстві; 2) обґрунтовано участь спеціалістів під час 

проведення вказаних слідчих (розшукових) дій; 3) сформовано перелік предметів та 

документів, які є носіями слідової інформації та найчастіше вилучається під час 
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проведення вказаних дій; 4) складено перелік державних та приватних підприємств, 

установ та організацій, де буде доцільним проведення оглядів та обшуків, а також 

тимчасового доступу до речей та документів. 

Обґрунтовано, що речові докази можуть нести слідову інформації не тільки 

«на собі», а і у середині, то для уникнення некоректних акцентів на поверхневу 

локалізацію слідів на матеріальних об’єктах, що обумовлює доцільність внесення 

змін до ч. 1 ст. 98 КПК України. 

Встановлено, що використання спеціальних знань при розслідуванні 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості 

здійснюється у вигляді: 1) використання спеціальних знань особи (спеціаліста), 

зокрема, маркшейдера, енергетика, гірничого майстра, економіста, бухгалтера, 

аудитора, програміста, технік-криміналіста, товарознавця, біолога та інших; 

2) використання спеціальних знань особи, яка залучається як експерт для 

проведення експертизи, зокрема, почеркознавчої експертизи; технічної експертизи 

документів; експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; 

експертизи документів про економічну діяльність підприємств і організацій; 

експертизи комп’ютерної техніки і програмних продуктів. При розслідуванні 

указаних злочинів в окремих випадках призначається товарознавча експертиза; 

експертиза рельєфних знаків; будівельно-технічна експертиза; гірничотехнічна 

експертиза; біологічна експертиза; інженерно-екологічна експертиза. 

Ключові слова: розкрадання бюджетних коштів, способи та сліди вчинення 

розкрадань бюджетних коштів, розслідування розкрадань на підприємствах 

вугільної промисловості, типові слідчі ситуації, особливості слідчих (розшукових) 

дій. 
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SUMMARY 

 

Kamyishanskiy A.Y. Features of a technique of investigation of plunders of 

budgetary funds in the coal industry. – Qualification scientific work on the manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the candidate of legal sciences 

(doctor of philosophy) in specialty 12.00.09 "Criminal process and forensic science; 

forensic examination; operational search activity "(081 - Law). - Lugansk State University 

of Internal Affairs them. EO Didorenko, Severodonetsk, 2018. 

The protection will be held on June 01, 2018 at 10.00 at the meeting of the 

specialized academic council K 41.884.04 at the Odessa State University of Internal 

Affairs, Odesa, 2018. 

The dissertation is devoted to the study of the patterns of theft of budget funds at the 

enterprises of the coal industry and the activities of their investigation, with the aim of 

developing modern effective recommendations for the successful resolution of the tasks of 

criminal justice. 

In the course of the analysis of criminal law, criminological, criminal-procedural, 

operative-search and forensic research, the topics of which were close to the problems of 

the theft of budgetary funds at the enterprises of the coal industry, a list of urgent 

theoretical and practical problems of their investigation was compiled. 

The order of state financing of the enterprises of the coal industry is highlighted. It 

is indicated that budget funds are directed to: 1) the covering of various economically and 

scientifically justified needs of coal mining enterprises; 2) preparation of coal-mining 

enterprises or their separate units for liquidation; 3) liquidation of coal-mining enterprises; 

4) the maintenance of drainage complexes, the construction and reconstruction of which is 

foreseen by the projects of liquidation of mines. The features of budget funds, as a 

criminal offense, are reflected in the methods of preparation, execution and concealment 

of their theft at the enterprises of the coal industry, and is reflected in the characteristic 

tracks. 

The system of social, psychological and biological properties and features of the 

offender, which are reflected in the methods of preparation, commission and concealment 
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of a crime, are covered. Subjects who commit theft of budget funds at the enterprises of 

the coal industry are materially responsible and officials with organizational and 

administrative or administrative and economic responsibilities. Ability to commit theft of 

budget funds is conditioned by the availability of direct or indirect access (disposition) to 

them, or the ability to influence their movement. The classification of the indicated 

subjects of crimes, the basis of which is the presence of labor relations with the enterprise 

of the coal industry, is proposed: 

- in the state of the enterprise: 1) director; 2) Chief Accountant; 3) deputy directors 

of the company, as well as chief power engineer, mine surveyor, mechanic; 4) members of 

the tender committee; 5) Chief of the mine (Mining Master); 6) separate heads of 

structural subdivisions, in particular, heads of planning department and personnel 

department; 7) seconded persons; 8) workers (in complicity); 

- outside the state of the enterprise: 1) officials of the State Treasury Service of 

Ukraine; 2) officials of the departments (departments) and services of the Ministry of 

Energy and Coal Industry of Ukraine (manager of budget funds), including the State 

Military Rescue Service in the coal industry of Ukraine; 3) officials of third-party 

enterprises, institutions and organizations (among them: organizers and participants of 

tendering procedures); 4) "trusted" individuals (in complicity). 

In 84%, a conspiracy has been recorded due to the difference in the powers of the 

said officials and the realization that access to budget funds opens with the combination of 

official duties. 

A classification of ways to commit such theft has been developed, namely: 1) theft 

of the wage fund; 2) theft of state support funds, which are allocated for a partial coverage 

of the cost of the cost of coal products; 3) theft of funds allocated for the procurement of 

goods, works and services for the technical re-equipment of mines or current production 

needs, including for new construction, capital and repairs, environmental measures in the 

restructuring of enterprises of the coal industry, and others; 4) theft of budget funds related 

to the business trips of employees of the enterprise. Also, for each method of committing 

theft, there is a list of people who can have actual data, as well as a list of documentation 

that can carry traces of criminal activity. 
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During the analysis of the provisions of Part 1 and Part 5 of Art. 214 of the CPC of 

Ukraine concludes its imperfection because of the use of the verb "committed", which was 

presented in the past, which directly indicates the completion of a criminal offense until 

the moment when it is addressed to law enforcement agencies. If you accept the provisions 

of Part 1 and Part 5 of Art. 214 of the Criminal Code of Ukraine literally, there is no 

possibility to contact law enforcement agencies with information about a crime that is 

being prepared or committed. 

Typical investigative situations at the initial stage of the investigation of theft of 

budget funds at the enterprises of the coal industry include the following: 1) Theft of 

money is detected by the staff of the State Service of Ukraine for the purpose of 

conducting state financial control aimed at assessing the effective, lawful, targeted, 

efficient use and preservation of state financial resources , non-current and other assets, 

achievement of saving of budget funds; 2) the fact of theft of budget funds at the enterprise 

of the coal industry is the operational units of law enforcement agencies; 3) sometimes 

information about the fact of theft of budget funds at the coal industry enterprise is 

contained in statements or reports, in particular, in anonymous ones; 4) the fact of theft of 

budgetary funds at the coal industry enterprise turns out to be an investigator 

independently during the pre-trial investigation of criminal offenses. 

Optimal algorithms for investigators (investigators) and other procedural actions 

have been developed to improve identified typical investigative situations. Also reviewed 

are typical versions and ways to check them. 

It is determined that in order to increase the effectiveness of conducting 

interrogations in investigating theft of budgetary funds at the coal industry of Ukraine it is 

expedient to take into account: 1) the specifics of the subject of interrogation and the 

natural necessity of attracting specialists for assistance on technical, technological and 

economic issues; 2) the identity of the interrogator; 3) the specifics of financing, document 

circulation, accounting and warehousing, as well as the technological process of the coal-

mining enterprise; 4) level of awareness of the interrogated person; 5) the order of 

interrogation of suspects on the principle from the least to the most significant (active) 

participant in the theft of budget funds at a coal-mining enterprise; 6) the effectiveness of 
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the methods of neuro-linguistic programming; 7) the feasibility of using audio, video 

recording during interrogation to minimize the likelihood of a change or refusal from 

earlier evidence; 8) obligatory detection of other facts of criminal activity and possible 

legalization (laundering) of proceeds from crime. The dissertation compiled the optimal 

lists of questions, depending on the guilty pleadings of the interrogators, as well as a 

number of tactical techniques that can be applied during the interrogation. 

The peculiarity of committing these crimes is a specific trace pattern, which consists 

mainly of documents on paper and computer (machine) media. Consequently, 

investigative surveys and searches must take account of this feature and be aimed, first of 

all, at identifying relevant domestic and other documents. The dissertation reveals the 

specifics of the organization and tactics of conducting investigative examinations and 

searches, in particular: 1) on the basis of the study of existing legal and subordinate legal 

acts, a list of domestic and other documents, as well as their location according to each 

method of committing the theft of budget funds in a coal-mining enterprise; 2) the 

participation of specialists during the conduct of said investigative (search) actions is 

substantiated; 3) a list of objects and documents that are the bearers of track information is 

formed and is often removed during the conduct of the said actions; 4) a list of state and 

private enterprises, institutions and organizations is compiled, where it would be expedient 

to carry out surveys and searches, as well as temporary access to things and documents. 

It is substantiated that material evidence can carry track information not only "on 

ourselves", but also in the middle, then to avoid incorrect accents on the superficial 

localization of traces on material objects, which determines the expediency of making 

amendments to Part 1 of Art. 98 CPC of Ukraine. 

It was established that the use of special knowledge in investigating the theft of 

budget funds at the enterprises of the coal industry is carried out in the form of: 1) the use 

of special knowledge of the person (specialist), in particular, surveying, energy, mining 

master, economist, accountant, auditor, programmer, criminologist, commodity scientist, 

biologist and others; 2) the use of special knowledge of a person who is involved as an 

expert for conducting an examination, in particular, a handwritten examination; technical 

examination of documents; examination of documents of accounting, tax accounting and 



13 

 

reporting; examination of documents on economic activity of enterprises and 

organizations; examination of computer hardware and software products. In the 

investigation of these crimes, in some cases, a commodity examination is appointed; 

examination of relief signs; construction and technical expertise; mining expert 

examination; biological examination; engineering and ecological expertise. 

Keywords: theft of budget funds, methods and traces of theft of budget funds, the 

investigation of robberies at the enterprises of the coal industry, typical investigative 

situations, and the features of investigators (investigatory) actions.    
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Історично склалося, що 

фінансування державних підприємств вугільної промисловості здійснюється з 

державного бюджету України. Бюджетні кошти виділяються для підвищення 

ефективності роботи вугільної галузі, розвитку матеріально-технічної бази, 

вдосконалення соціального забезпечення її працівників, та при цьому дуже часто 

стають предметом злочинного посягання різного роду розкрадачів. Обсяги 

щорічного бюджетного фінансування вугледобувної промисловості, останнім часом, 

вимірюються мільярдами гривень, а шкода від розкрадань бюджетних коштів у цій 

галузі – сотнями мільйонів гривень. Так, відповідно до звітів вибіркових перевірок 

Рахункової палати України за період 2012-2014 років встановлено використання з 

порушенням законодавства 852,8 млн. грн., а у 2014-2016 роках 477,8 млн. грн.1. 

Також, за даними УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України лише у Луганській 

області наслідками розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості України у 2013 році є установлені матеріальні збитки на суму 

76,6 млн. грн. На статистичні дані подальших років вплинула окупація частини 

Луганської області. Тож, у 2014 році наслідками таких розкрадань стали збитки у 

розмірі 1,2 млн. грн. У 2015 році – 15,3 млн. грн. У 2016 році – 31,2 млн. грн. У 2017 

році – 71,2 млн. грн2. У масштабах країни шкода від розкрадань бюджетних коштів у 

вугільної галузі складає сотні мільйонів щорічно, що заважає плановій 

реструктуризації та загальмовує її розвиток. Крім того, вказані злочини 

характеризуються високим рівнем латентності, через що статистичні дані не повною 

мірою відображають криміногенну ситуацію у вказаному напрямі.  

Протидія злочинності у бюджетній сфері має стратегічне значення для 

держави і є одним із пріоритетних завдань правоохоронних органів. Однак, через 

складність виявлення та розслідування розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості, а також відсутність дієвої методики їх 

                                                           
1 Звіт Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та 
вугільної промисловості України на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної 

продукції від 22.06.2015. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16746460/zvit_11-1.pdf. (дата звернення: 02.06.2016); Звіт Рахункової палати України 

про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості України на 
реструктуризацію вугільної промисловості від 16.05.2017. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16751928/zvit_11-2_2017.pdf?subportal=main. (дата 

звернення: 12.09.2017). 
2 Довідка УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України від 20.12.2017 року. 

http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16746460/zvit_11-1.pdf
http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16751928/zvit_11-2_2017.pdf?subportal=main
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розслідування – результати роботи системи органів правопорядку є занизькими. Для 

розв’язання вказаної складної ситуації вважаємо за доцільне проведення наукового 

дослідження вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості та діяльності з їх розслідування, з метою розробки сучасних 

ефективних рекомендацій для успішного вирішення завдань кримінального 

судочинства. 

Вітчизняні та закордонні вчені-криміналісти зробили значний внесок у 

вирішення цієї проблеми. Серед них: Т.В. Авер’янова, Л.І. Аркуша, В.П. Бахін, 

В.Д. Берназ, Р.С. Бєлкін, В.В. Бірюков, І.О. Возгрін, В.К. Гавло, І.Ф. Герасимов, 

В.Г. Гончаренко, Г.А. Густов, Л.Я. Драпкін, В.А. Журавель, Г.Г. Зуйков, 

А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, О.Н. Колесніченко, В.О. Коновалова, О.Є. Користін, 

В.В. Лисенко, В.К. Лисиченко, І.М. Лузгін, Є.Д. Лук’янчиков, Г.А. Матусовський, 

В.О. Образцов, І.Ф. Пантелеєв, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, Р.Л. Степанюк, 

В.Г. Танасевич, В.Є. Тарасенко, Д.М. Цехан, С.С. Чернявський, В.Ю. Шепітько, 

М.П. Яблоков та інші. Вчені створили міцне підґрунтя для проведення подальших 

наукових досліджень, внесли багато нового в теорію і практику розслідування 

злочинів, надали істотну допомогу слідчій практиці. Однак, спеціальних досліджень 

щодо розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості в Україні не проводилося. Єдиним вітчизняним криміналістичним 

дослідженням, проведеним у даному напрямі, є дисертація Б.Г. Розовського 

«Розслідування та попередження розкрадань державного майна у вугільній 

промисловості» (1968 р.). Вказане дослідження є повним та досить цікавим, але, з 

урахуванням змін у соціально-економічному житті країни, воно частково втрачає 

свою актуальність. Також, останнім часом була проведена низка ґрунтовних 

досліджень, серед яких: «Методика розслідування викрадень бюджетних коштів» 

(2011 р.) Г.В. Мудрецької; «Протидія злочинам у бюджетній сфері» (2012 р.) 

О.М. Джужи, О.Є. Користіна, С.С. Чернявського та інших; «Теоретичні засади 

методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України» (2013 р.) 

Р.Л. Степанюка; «Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних 

закупівель» (2015 р.) А.М. Меденцева; та інші. Вказані наукові на навчально-
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методичні праці значно збагатили теорію та практику розслідування злочинів, 

вчинених у бюджетній сфері України. Проте вони, на думку дисертанта, мають 

загальний характер і не висвітлюють закономірностей вчинення розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості України та специфіку 

їх розслідування.  

Велика суспільна небезпека та певна латентність розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості, відсутність комплексної та 

ефективної методики розслідування вказаних злочинів, зумовлює актуальність даної 

теми та її вибір автором.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення основ 

методики розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості та формулювання ефективних науково-обґрунтованих рекомендацій 

з розслідування цього різновиду злочинів. 

Комплексність мети дослідження зумовила необхідність вирішення наступних 

взаємопов’язаних завдань: 

- висвітлити обстановку вчинення розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості та предмет злочинного посягання; 

- установити особливості та типологію злочинців, які вчиняють розкрадання 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості; 

- визначити, класифікувати та охарактеризувати типові способи та сліди 

вчинення таких розкрадань бюджетних коштів; 

- розкрити особливості початку досудового розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості; 

- визначити типові слідчі ситуації та версії, а також сформулювати алгоритми 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій для їх перевірки; 

- розкрити специфіку організації та тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій; 

- визначити особливості використання спеціальних знань при розслідуванні 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості. 
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Об’єктом дослідження є протиправна діяльність з розкрадання бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості та діяльність з розслідування 

злочинів зазначеної категорії. 

Предметом дослідження є особливості методики розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості. 

Методи дослідження. Методологічну основу наукового дослідження складає 

діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання, що відображає 

взаємозв’язок теорії і практики, а також базовані на ньому загальнонаукові та 

спеціальні методи. Так, застосовувався історичний метод при висвітленні 

теоретичної розробленості теми та при дослідженні розвитку окремих концепцій, 

теорій та підходів з криміналістичної та кримінально-правової проблематики 

(підрозділи 1.1, 1.2, 2.1 та 2.2); загально-логічний метод (індукція, дедукція, аналіз, 

синтез, аналогія й інші) використовувався для пізнання нормативно-правових актів, 

вивчення матеріалів кримінальних проваджень (справ), статистичних даних, 

положень праць науковців, власного досвіду роботи та сучасної слідчої практики 

(усі підрозділи дисертації); моделювання та системно-структурний метод 

застосовувався для комплексного дослідження механізму вчинення розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості та процесу їх 

розслідування як конфронтуючих елементів однієї системи (підрозділи 1.2-1.4, 2.1-

2.4); порівняльно-правовий метод використаний при дослідженні кримінального, 

кримінального процесуального, бюджетного законодавства України (підрозділи 1.2, 

1.4); метод кількісного та якісного аналізу, соціологічний, статистичний методи 

були використані для опрацювання результатів анкетування працівників 

Національної поліції, а також наявної емпіричної бази у процесі узагальнення 

досвіду з розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості (підрозділи 1.2-1.4, 2.1-2.4). Прикладна частина дослідження 

виконана із застосуванням методів опитування, спостереження, аналізу документів 

та емпіричного матеріалу.  

Емпіричну базу дослідження становить систематизовані статистичні матеріали 

ДЗЕ НП України щодо привласнення, розтрати бюджетних коштів або заволодіння 
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ними шляхом зловживання службовим становищем, що вчиняються на 

підприємствах вугледобувної промисловості України за 2013-2017 рр.; зведені дані 

вивчення матеріалів 187 кримінальних проваджень (справ) за 2009-2017 рр. щодо 

фактів, кваліфікованих за ст. 191 КК України, що вчинені на підприємствах 

вугільної промисловості в Луганській та Донецькій областях; узагальнені результати 

опитувань 167 слідчих (опитування проводилося в Луганській та Донецькій 

областях); результати особистих спостережень з використанням власного досвіду 

роботи дисертанта на посаді начальника спеціального відділу боротьби зі злочинами 

у вугільній промисловості УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області та 

начальника УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертаційна 

робота є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням специфіки 

методики розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості, на основі якого сформулювати низку наукових положень, висновків 

і пропозицій:  

уперше: 

- на основі масиву матеріалів кримінальних проваджень (справ) та 

систематизованих статистичних даних досліджено сучасний стан розслідування 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості; 

ураховуючи результати опитування слідчих встановлено проблеми розслідування 

таких розкрадань, до яких відносяться: специфіка технологічного циклу та 

бухгалтерського обліку вуглевидобувного підприємства, необхідність використання 

спеціальних знань на усіх етапах розслідування, та інші; 

- сформовано криміналістичну характеристику розкрадань бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної промисловості, яка, на думку автора, складається з 

відомостей про наступні головні елементи: бюджетні кошти – предмет злочинного 

посягання; обстановку вчинення досліджуваних розкрадань; способи вчинення 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості та їх 

типових матеріальних та ідеальних відображень (слідів); осіб, які вчинили вказані 

розкрадання. 
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- встановлено детермінуючий вплив обстановки вчинення розкрадання 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості на способи вчинення 

розкрадань бюджетних коштів на вказаних підприємствах, зокрема, завдяки 

діяльності Державної казначейської служби України, яка через систему електронних 

платежів Національного банку України, здійснює розрахунково-касове 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;  

- визначено типові початкові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань 

бюджетних коштів на вказаних підприємствах, коли протиправна подія виявляється: 

1) співробітниками Держаудитслужби України під час здійснення державного 

фінансового контролю; 2) оперативними працівниками у ході проведення 

оперативно-розшукової діяльності; 3) при перевірці заяв чи повідомлень, у тому 

числі анонімних; 4) слідчим під час досудового розслідування інших кримінальних 

правопорушень. За кожною ситуацією запропоновано алгоритм слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій; 

удосконалено: 

- класифікації способів та слідів вчинення розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості, які поділяються на розкрадання: фонду 

заробітної платні; коштів державної підтримки, які виділяються на часткове 

покриття витрат із собівартості вугільної продукції; коштів, які виділяються на 

закупівлю товарів, робіт і послуг для технічного переоснащення шахт або поточних 

виробничих потреб; коштів, що пов’язані з відрядженнями працівників 

підприємства. Носіями доказової інформації є фінансова, бухгалтерська, виробничо-

технічна, санітарно-гігієнічна й обліково-контрольна документація; 

- характеристику осіб, які вчиняють зазначений різновид злочинів 

(сформульовано соціально-психологічні портрети і запропоновано авторське 

бачення їх класифікації); 

- наукові положення та практичні рекомендації з підготовки та проведення 

пріоритетних слідчих (розшукових) дій, таких як: слідчий огляд, допит та обшук; 

- положення щодо використання спеціальних знань при розслідуванні 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, де 
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докладно розглянуто можливості таких судових експертиз, як: технічної експертизи 

документів; експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; 

експертизи документів про економічну діяльність підприємств і організацій; 

товарознавчої експертизи; гірничотехнічної експертизи та інших. 

дістали подальшого розвитку: 

- пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом внесення 

змін до ч. 1, 5 ст. 214 КПК України та ч. 1 ст. 98 КПК України.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням 

дисертанта, у результаті якого були сформовані висновки, пропозиції та практичні 

рекомендації стосовно вдосконалення методики розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості. У двох статтях у 

співавторстві з І.М. Горбаньовим частка автора становить 50%. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні теоретичні положення, результати 

та висновки, що містяться в дисертації, оприлюднені та обговорювалися на 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Правові засади забезпечення 

економічної безпеки в сучасних умовах» (травень-червень 2010 р., м. Луганськ); 

«Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства та 

удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України» (20 квітня 

2012 р., м. Луганськ); Міжнародному круглому столі «Проблеми теорії і практики 

судової експертизи» (18 травня 2012 р., м. Луганськ); «Екологія. Економіка. Право. 

Сучасний стан та тенденції» (17 квітня 2014 р., м. Луганськ); «Роль та місце ОВС у 

розбудові демократичної правової держави» (05 березня 2015 р., м. Одеса); 

«Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування» (14 квітня 

2016 р., м. Одеса)».  

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в дисертації, 

викладено у 14 наукових публікаціях, серед яких вісім статей – у виданнях, 

включених МОН України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук 

(одна у співавторстві з Горбаньовим І.М.), дві статті – у міжнародних наукових 

виданнях (одна у співавторстві з Горбаньовим І.М.), одній монографії (3%), а також 
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у трьох тезах, що опубліковані у збірках доповідей науково-практичних 

конференцій. 

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

Дисертацію виконано відповідно до п. 6.19 «Організація і тактика протидії 

розкраданням бюджетних коштів та іншим порушенням бюджетного 

законодавства» Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 

ОВС України на період 2015-2019 років, затвердженого Наказом МВС України від 

16.03.2015 року № 275, а також Плану заходів Міністерства внутрішніх справ, 

спрямованих на реалізацію норм Кримінального процесуального законодавства 

України, затвердженого Наказом МВС України від 08.08.2012 р. № 685. Тему 

дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Луганського державного 

університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (протокол від 24.12.2010 № 6). 

У 2010 році обраний напрям дослідження зареєстровано у Переліку тем 

дисертаційних досліджень з проблем держави та права Академії правових наук 

України (реєстраційний № 1384). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що викладені в 

дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

- у науково-дослідній роботі – для проведення наукових досліджень з 

удосконалення методик розслідування розкрадань бюджетних коштів у різних 

галузях економіки країни (акт впровадження у наукову діяльність Одеського 

державного університету внутрішніх справ 15.01.2018); 

- у сфері правотворчості – у процесі підготовки, опрацювання й 

удосконалення національних нормативно-правових актів; 

- у правозастосовній діяльності – як рекомендації органам досудового 

розслідування у процесі кримінального провадження щодо розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості (акт впровадження у діяльність 

СУ ГУНП України в Луганській області 21.12.2017 та УЗЕ в Луганській області ДЗЕ 

НП України 19.12.2017); 

- у навчальному процесі – під час викладання дисциплін «Криміналістика» та 

«Методика розслідування окремих видів злочинів» (акти впровадження у 
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навчальний процес Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка 22.02.2017; Одеського державного університету внутрішніх справ 

23.03.2017; Харківського національного університету внутрішніх справ 26.02.2018). 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗКРАДАНЬ 

БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

1.1. Сучасний стан, теоретична розробленість та проблеми розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості 

 

Вугілля є одним з основних первинних енергоносіїв, посідаючи в загальному 

світовому балансі другу позицію (29%), після нафти (35%) і поперед газу (24%), досі 

домінує в електроенергетиці (40%) [332, с. 40-42]. В Україні основні поклади 

кам’яного та бурого вугілля зосереджені в Донецькому та Львівсько-Волинському 

вугільних басейнах. У Донецькому вугільному басейні у теперішній час 

розробляють 65 пластів, глибина розробки в багатьох шахтах досягає 1100 м. У 

близько половини шахт видобувні роботи ведуть на глибині 400-800 м, а на 35 

шахтах – на глибині 1000-1300 м., переважна більшість яких – газоносні. 

Потужність пластів, що розроблюються, дуже мала – 0,6-1,2 (2,5) м [134]. У 

Львівсько-Волинському вугільному басейні глибина залягання вугільних пластів 

300-1200 м., їх потужність – 0,5-1,0 м [248]. Гірничо-геологічні умови складні: 

приблизно 95% шахт – газові, 70% – небезпечні за вибухами вугільного пилу, 45% – 

небезпечні за газодинамічними явищами, 30% – небезпечні за самозайманням 

вугілля [134]. 

Вугільна галузь складається з державного і недержавного (приватного) 

сектору. Вказана галузь належить до найбільш проблемних у промисловості 

України: з одного боку, вона є основним джерелом забезпечення національної 

економіки власними енергоресурсами, а з іншого – через складні природні умови 

розробки родовищ та загалом невисокий технічний рівень є недостатньо 

конкурентоспроможною, важко адаптується до ринкових умов господарювання, 

потребує вагомої державної підтримки. Бюджетне субсидування вітчизняного 

державного сектору вугільної галузі, що постійно зростає, є важким тягарем для 

національної економіки [63, с. 4]. Через відносно велику глибину залягання, 
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незначну потужність пластів та надзвичайно складні умови їх розробки, собівартість 

видобутку вугілля є досить високою. Так, відомі економісти у галузі видобувної 

промисловості О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський обґрунтовано 

зазначають, що кілька останніх років поспіль середній коефіцієнт рентабельності 

(співвідношення ціни та собівартості вугілля) галузі у цілому залишається 

стабільним, і дорівнює – 0,64 [63, с. 17]. Це обумовлює необхідність значної 

державної підтримки вугільної промисловості України.  

З моменту незалежності України видаткові частини річних державних 

бюджетів передбачають фінансування національної державного сектору вугільної 

галузі, зокрема оплату заробітної платні, часткове покриття витрат із собівартості 

готової товарної вугільної продукції, підтримання виробничих потужностей, 

покриття поточних збитків, технічну модернізацію та переоснащення і таке інше. 

Суми, що виділялися останніми роками на фінансування вугільної галузі України, 

сягали мільярдів гривень на рік. Звісно, такі обсяги державних коштів не могли 

залишитися без порушень фінансової дисципліни при їх освоєнні.  

Рахункова палата України при вибірковому аудиті ефективності використання 

коштів державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної 

промисловості України на державну підтримку вугледобувних підприємств 

регулярно знаходить велику низку порушень, у яких можна угледіти ознаки 

кримінально-караних діянь. Так, відповідно до звіту Рахункової палати України від 

22.06.2015 за період 2012-2014 років п’ятьма підприємствами, які перевірялися, 

використано з порушенням законодавства 852,8 млн. грн. цільових коштів 

державної підтримки на часткове покриття витрат. Внаслідок неефективної системи 

збуту готової продукції вказані вугледобувні підприємства реалізовували вугілля 

комерційним структурам за цінами нижче, ніж ціна, за якою ця продукція 

відпускалася Державному підприємству «Вугілля України». Як наслідок, у 2012-

2014 роках втрата надходжень і збитки лише п’яти підприємств, які перевірялися, 

від реалізації продукції за заниженими цінами, за розрахунками, становили 1250,6 

млн. грн. [154]. Згідно з іншим звітом Рахункової палати України від 16.05.2017 

Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та одержувачами 
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бюджетних коштів при виконанні у 2014-2016 роках заходів з реструктуризації 

вугільної промисловості з порушенням вимог чинного законодавства використано 

477841,7 тис. грн, у т.ч. не за цільовим призначенням – 9995,9 тис. грн, заподіяно 

збитків державному бюджету на 24753,4 тис. гривень. Ще 4050,3 тис. грн 

одержувачами бюджетних коштів витрачено непродуктивно, а 1857,8 тис. грн – 

неефективно [155]. При цьому, велика вірогідність того, що виявлене на окремих 

підприємствах «використання з порушенням законодавства», «втрата надходжень і 

збитки», «використання не за цільовим призначенням» вражаючих обсягів 

бюджетних коштів є характерною загальною тенденцією для галузі, у цілому. 

Дисертант приєднується до позиції О.І. Амоші, Л.Л. Стариченка, 

Д.Ю. Череватського, які вважають, що нинішня організаційна структура державного 

сектору вугільної промисловості України виглядає архаїчною, будучи певним 

рудиментом планово-розподільної економіки, і потребує суттєвих змін [63, с. 13]. 

Порушення фінансової дисципліни при освоєнні державних коштів, що 

виділялися для вугільної промисловості України, можна розглядати як вельми 

сприятливий фон для вчинення їх розкрадань, а також, у окремих випадках, як 

специфічний спосіб їх приховування.  

Для конкретизації висновків наукового дослідження вважаємо за необхідне 

звузити родове поняття «розкрадання», що об’єднує низку кримінально-караних 

діянь проти власності. У рамках цієї роботи під розкраданнями бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної промисловості розуміємо суспільно небезпечні винні 

діяння, що передбачені ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».  

Надаючи стислу кримінально-правову характеристику означеному злочину 

зазначимо, що його безпосереднім об’єктом є відносини власності, а предметом – 

бюджетні кошти (як у готівковій, так і у безготівковій формі), які були ввірені 

винній особі чи перебували в її законному віданні, тобто знаходилися в неї на 

законних підставах і стосовно яких вона здійснювала повноваження щодо 

розпорядження, управління, використання або зберігання тощо [265, с. 435].  



28 

 

Об’єктивна сторона злочину, у нашому випадку, виявляється у трьох формах 

вчинення злочину – привласненні, розтраті або заволодінні чужого майна шляхом 

зловживання службовим становищем. Характеризуються умисним протиправним і 

безоплатним оберненням бюджетних коштів на свою користь чи на користь іншої 

особи [265, с. 435]. 

Дисертант повністю поділяє зважену позицію Н.М. Ярмиш, яка під 

привласненням чужого майна розуміє протиправне обернення особою майна, яке 

було їй ввірене чи перебувало у її віданні на свою користь шляхом його незаконного 

утримання, неповернення, відособлення від іншого ввіреного майна чи іншого 

відчуження всупереч цільовому призначенню її фактичного володіння таким 

майном [312, с. 118; 355, с. 74]. 

Розтрата – незаконне безоплатне відчуження, витрачання, використання 

винним чужого майна, що на законних підставах було йому ввірене чи перебувало в 

його віданні [265, с. 436]. Розтрата, на думку М.В. Саприкіної, має багато спільного 

із привласненням, тому сутність розтрати полягає в тому, що винний незаконно 

передає ввірене йому майно третім особам [304, с. 132]. Дисертант повністю 

погоджується з таким розумінням поняття «розтрата», і підкреслює, що воно 

дозволяє з’ясувати характер діяння і провести точну кваліфікацію. 

Розкрадання шляхом зловживання службовим становищем передбачає 

вчинення двох дій: по-перше, використання посадовою особою свого службового 

становища всупереч інтересам служби; по-друге, повернення посадовою особою 

майна власника на свою користь або користь іншої особи. На відміну від 

привласнення чи розтрати, чуже майно може не перебувати у безпосередньому 

віданні посадової особи, не бути їй ввіреним або переданим у підзвіт. Здебільшого 

посадова особа не є матеріально відповідальною, і виконує організаційно-розпорядчі 

чи адміністративно-господарські функції. Розкрадання шляхом зловживання 

службовим становищем наявне також тоді, коли під виглядом заробітної плати за 

фіктивними документами чи угодами на виконання робіт чи послуг, які фактично не 

виконувались або виконувались не в повному обсязі, нараховані грошові кошти 

повертаються на користь посадової особи або інших осіб [304, с. 135-136]. 
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Спираючись на власний досвід зазначимо, що саме такі способи вчинення 

розкрадань бюджетних коштів є характерними для підприємств вугільної 

промисловості України. 

Особливість розкрадання, що передбачене ст. 191 КК України, полягає у тому, 

що суб’єкт цього злочину є спеціальним, і може бути у наступних варіантах: 

1) особа, якій майно ввірено (майно перебуває безпосередньо при ній, і її наділено 

правом особисто передавати його іншим суб’єктам господарювання); 2) особа, у 

віданні якої перебувало майно (особа, яка безпосередньо з майном не «контактує», 

але має можливість впливати на його «рух» у певному напрямі через інших осіб) 

[354, с. 70]; 3) службова особа [265, с. 437]. 

Ми повністю погоджуємося з Ю.А. Дорохіною, що суб’єктивна сторона 

привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання своїм 

службовим становищем) характеризується прямим умислом і корисливою мотивом 

[135, с. 56]. Привласнення ввіреного майна чи такого, що перебуває у віданні особи 

є закінченим з моменту появи у винного можливості незаконно розпоряджатися 

майном як власним та, відповідно, втрати можливості реалізувати власником 

правомочностей власності щодо володіння, користування та розпорядження, тобто з 

моменту втрати будь-якого (в тому числі й дистанційного) контролю над річчю [103, 

с. 132; 312, с. 119]. 

Розглянувши стислу кримінально-правову характеристику досліджуваних 

злочинів перейдемо до аналізу статистичних даних, що відображають рівень уваги 

злочинців до обсягів щорічного бюджетного фінансування вугледобувної 

промисловості. Так, за даними УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту 

економіки (далі - ДЗЕ) НП України лише у Луганській області у 2013 році було 

зареєстровано – 17 кримінальних проваджень, кваліфікованих за ст. 191 КК України, 

що вчинені на підприємствах вугільної промисловості України. Установлена сума 

матеріальних збитків за цей період склала 76,6 млн. грн. На статистичні дані 

подальших років вплинуло проведення антитерористичної операції внаслідок 

російської окупації частини Луганської області, де знаходиться приблизно 70 % 

вугледобувних підприємств. Тож, у 2014 році було зареєстровано – 4 таких 
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провадження, з сумою матеріальних збитків 1,2 млн. грн. У 2015 році – 7, з сумою 

збитків – 15,3 млн. грн. У 2016 році – 9, з установленою сумою збитків 31,2 млн. 

грн. У 2017 році – 14, з сумою збитків склала 71,2 млн. грн. [133]. Як бачимо, шкода 

від розкрадань бюджетних коштів у вугільної галузі у масштабах країни складає 

сотні мільйонів щорічно (Додаток Б).  

Вивчаючи статистичні дані можна побачити, що не усі зареєстровані 

кримінальні провадження, які кваліфіковані за ст. 191 КК України щодо 

привласнення, розтрати бюджетних коштів або заволодіння ними шляхом 

зловживання службовим становищем, що вчинені на підприємствах вугільної 

промисловості України, направлені до суду [318]. Вказану ситуацію можна 

розглядати як позитивного (зменшення обвинувального характеру кримінального 

процесу), так і з негативного боку. Поясненням вказаному може бути ціла низка 

факторів. Але не вдаючись до полеміки зазначимо, що одними з впливових факторів 

є: 1) складність розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості. Складність, як особливість і відмінність, можна побачити у 

необхідності слідчих мати: знання бухгалтерського, податкового та складського 

обліку, а також бюджетного і банківського законодавства; фінансової звітності; 

чітке уявлення про процедури та документообіг при закупівлі товарів, робіт та 

послуг за державні кошти; власну тактику для подолання різнобічної протидії 

розслідуванню і таке інше. Також складність виявлення обумовлюється високим 

рівнем латентності бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості 

України; 2) відсутність дієвої методики розслідування розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості, яка б характеризувала вугільну 

галузь промисловості України та ураховувала специфіку її функціонування; 

висвітлювала особливості слідчих ситуації та алгоритми їх покрашення; 

ілюструвала тактичні нюанси проведення слідчих (розшукових) дій; вміщувала 

послідовний перелік судових експертиз з визначенням їх можливостей стосовно 

даної категорії кримінальних проваджень. 

Усвідомлюючи велику суспільну небезпеку кримінально-караних діянь у 

бюджетній сфері національні науковці приділили їм належну увагу при проведенні 
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наукових досліджень. Розглянемо кримінально-правові, кримінологічні, 

кримінально-процесуальні, оперативно-розшукові та криміналістичні дослідження, 

тематика яких була близькою до проблем розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості. 

Кримінально-правові дослідження представлені дисертацією Д.П. Альошина 

на тему «Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті» (2002 

рік). У цій науковій праці комплексно досліджено окремі проблеми співучасті щодо 

розкрадань залежно від засобу заволодіння чужим майном, а також у залежності від 

вчинення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою, 

злочинною організацією [62]. Вказане дослідження носить загальний кримінально-

правовий характер, котрий обумовлений принципами галузі права та вимогами до 

конструкцій кримінально-правових норм особливої частини КК України. 

Окремі кримінологічні дослідження відрізняються більшим розмаїттям та 

мають чітку, яскраво виражену спрямованість на вивчення злочинів у бюджетній 

сфері, наприклад, монографія В.M. Руфанова, О.О. Титаренка «Запобігання 

органами внутрішніх справ злочинам, пов’язаним з незаконним використанням 

бюджетних коштів» (2012 рік), дисертація В.М. Руфанової «Кримінологічна 

характеристика та запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов’язаним з 

незаконним використанням бюджетних коштів» (2011 рік), а також науково-

практичний посібник «Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним 

використанням бюджетних коштів» (2011 рік) за авторством В.В. Кулакова, 

В.В. Лені, С.С. Мірошніченка, В.М. Руфанової, О.О. Титаренка. У вказаних працях 

на достатньому рівні було висвітлено: 1) сучасні проблеми криміналізації 

бюджетної сфери та діяльності ОВС щодо запобігання злочинам, пов’язаним з 

незаконним використанням бюджетних коштів; 2) сучасний стан запобігання 

економічним злочинам, які вчинюються з використанням бюджетних коштів; 3) 

кримінологічні групи злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних 

коштів; 4) кримінологічну характеристику найбільш поширених схем порушення 

бюджетного законодавства; 5) особливості особи злочинця, якій спеціалізується на 

вчиненні злочинів у бюджетній сфері; та інше [299; 300].  
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Серед комплексних кримінологічних досліджень виділяється дисертація 

О.О. Титаренка «Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній 

промисловості (кримінологічний аспект)» (2006 рік), яка є максимально близькою 

до обраної нами теми. Вказана дисертація, у своєму напрямі, є одним із перших в 

Україні кримінологічних досліджень, яке присвячене комплексному вирішенню 

теоретичних та практичних проблем боротьби з економічними злочинами у 

вугільній промисловості. З нашої точки зору, до цікавих наукових здобутків даної 

кваліфікованої праці, можна віднести: 1) визначення поняття економічних злочинів 

у вугільній промисловості та виділення їх основних ознак; 2) встановлення 

детермінантів, що обумовлюють вчинення економічних злочинів у вугільній 

промисловості; 3) визначення напрямів протидії економічним злочинам на 

підприємствах вугільної промисловості спеціальними підрозділами ОВС (перевірка 

законності здійснення великих бартерних операцій із вугіллям та використання 

цільових бюджетних коштів на закупівлю обладнання, перевірка правильності 

проведення тендерів, відпуску вугільної продукції споживачам, реструктуризації 

вугледобувних об’єктів тощо); 4) висвітлення кримінологічної характеристики осіб, 

які вчиняють економічні злочини у вугільній промисловості, а також інформації про 

них, пов’язану з особливістю функціонування галузі; 5) класифікацію найбільш 

розповсюджених способів вчинення економічних злочинів у вугільній 

промисловості [325, с. 6-8]. Попри близькість праці О.О. Титаренка до 

досліджуваної нами теми хотілось вказати на відмінність предметів, цілей, завдань, 

інструментарію дослідження, а також на обмежену можливість результативного 

використання кримінологічних здобутків у розслідуванні розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості. Однак, одержані результати 

вказаного дослідження можуть бути вельми потрібні при розгляді таких елементів 

криміналістичної характеристики як узагальнена інформація про способи вчинення 

таких розкрадань, а також про осіб, які вчиняють означені кримінальні порушення. 

Серед суміжних досліджень у сфері оперативно-розшукової діяльності значне 

місце займає навчальний посібник за авторством В.Є. Тарасенка, С.В. Албула та 

інших «Протидія злочинам у бюджетній сфері» (2016 року). Вказаний посібник 
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висвітлює оперативно-розшукову характеристику та основні аспекти протидії 

злочинам у бюджетній сфері [288]. Враховуючи повноту та змістовність 

викладеного матеріалу, ми вважаємо, що діяльність слідчого при розслідуванні 

розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугледобувного комплексу, має 

певну специфіку, завдяки чому потребує проведення окремого комплексного 

криміналістичного дослідження.  

Спеціалізованих кримінально-процесуальних наукових досліджень з 

доказування фактів розкрадань бюджетних коштів, а також у певних галузях 

промисловості, зокрема, на вугледобувних підприємствах, не проводилося.  

Перед тим, як дослідити розробленість досліджуваної нами тематики з 

криміналістичного боку, вважаємо за доцільне згадати тих, хто стояв біля витоків 

криміналістичної методики розслідування злочинів. Серед вітчизняних та 

закордонних відомих вчених-криміналістів, які утворили міцне теоретичне 

підґрунтя для проведення для досліджень з удосконалення методик розслідування 

окремих видів кримінальних правопорушень, внесли багато нового у слідчу 

практику розслідування злочинів, можна назвати: Т.В. Авер’янову, Ю.П. Аленіна, 

В.П. Бахіна, В.Д. Берназа, Р.С. Бєлкіна, В.В. Бірюкова, О.М. Васильєва, 

І.О. Возгріна, А.Ф. Волобуєва, В.К. Гавла, І.Ф. Герасимова, В.Г. Гончаренка, 

Г.А. Густова, Л.Я. Драпкіна, А.В. Дулова, В.А. Журавля, Г.Г. Зуйкова, А.В. Іщенка, 

Н.І. Клименко, О.Н. Колесніченка, В.О. Коновалову, В.П. Коржа, О.М. Ларіна, 

В.В. Лисенка, В.К. Лисиченка, І.М. Лузгіна, Є.Д. Лук’янчикова, Г.А. Матусовського, 

В.О. Образцова, І.Ф. Пантелеєва, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая, Л.О. Соя-Серка, 

Р.Л. Степанюка, В.Г. Танасевича, В.Ю. Шепітька, Н.П. Яблокова та інших. Попри 

розробленість загальних положень, криміналістичної техніки та тактики, методики 

розслідування окремих видів кримінальних правопорушень спеціального наукового 

дослідження закономірностей вчинення розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості, а також діяльності з їх розслідування, з 

метою розробки сучасних ефективних рекомендацій для успішного вирішення 

завдань кримінального судочинства, в Україні не проводилося. 
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Проаналізувавши багато криміналістичних робіт у даному напрямі ми 

прийшли до висновку, що їх можна, відповідно до використаної у назві теми 

термінології, умовно поділити на дві групи. До першої групи відносяться роботи зі 

згадкою про «бюджетні кошти, сферу чи законодавство», а до другою групи – 

роботи з терміном «розкрадання». Таке умовне групування, з досліджуваним нами 

напрямом, обумовлене певною схожістю загальних рис. Так, з першою групою 

наукових робіт обрану нами тему пов’язує спільність предмету посягання, об’єкту 

злочину, єдиний комплекс нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні 

правовідносини. З другою групою – подібність алгоритмів слідчих (розшукових) та 

інших процесуальних дій, а також специфіка їх проведення на певних етапах 

розслідування; типовість слідчих ситуацій, версій; та інше.  

Серед значних криміналістичних робіт першої групи (щодо проблематики 

розслідування злочинів у бюджетній сфері) можна вказати наступні: монографія 

А.Ф. Волобуєва і Р.Л. Степанюка «Методика розслідування злочинних порушень 

бюджетного законодавства» (2004 року) [105]; методичні рекомендації 

Л.П. Скалозуба, В.І. Василинчука, В.Р. Сливенка та інших «Збірник методичних 

рекомендацій з викриття та документування злочинів у бюджетній сфері» (2009 

року) [153]; навчальний посібник А.В. Баб’яка, З.Б. Живка, А.О. Йосипова, 

С.І. Марка, Ю.С. Назара «Протидія злочинам, що вчиняються у бюджетній сфері» 

(2010 року) [289]; методичні рекомендації О.М. Джужі, О.Є. Користіна, 

С.С. Чернявського, В.І. Василинчука та інших «Протидія злочинам у бюджетній 

сфері» (2012 року) [287]; дисертація В.В. Кікінчука «Методика розслідування 

злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому 

комплексі» (2014 року) [177]. Вказані наукові на навчально-методичні праці значно 

збагатили теорію і практику розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері 

України. Проте вони, на думку дисертанта, не можуть дати чіткого уявлення про 

специфіку розслідування розкрадань бюджетних коштів на вугледобувних 

підприємствах України.  

Також до першої групи відносяться змістовні та ґрунтовні, на нашу думку, 

дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора юридичних наук 
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«Методика розслідування злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного 

законодавства» (2004 рік) та «Теоретичні засади методики розслідування злочинів, 

вчинених у бюджетній сфері України» (2013 рік) за авторством Р.Л. Степанюка. У 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

Р.Л. Степанюком розглянуто проблеми методики розслідування злочинів, 

пов’язаних з порушенням бюджетного законодавства: криміналістична 

характеристика вказаних злочинів; особливості аналізу та оцінки первинного 

матеріалу в стадії порушення кримінальної справи, типові слідчі ситуації 

початкового етапу розслідування, відповідні їм завдання розслідування і комплекси 

слідчих та інших дій; рекомендації щодо планування й організації розслідування, 

попередження та подолання протидії розслідуванню, особливостей підготовки та 

проведення основних слідчих дій [320].  

У дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

Р.Л. Степанюком, відповідно до масштабів вказаної роботи: запропоновано 

криміналістичну класифікацію злочинів у бюджетній сфері України, у залежності 

від типу економічної діяльності, її галузі, кримінально-правової кваліфікації діянь, 

масштабу (загальних ознак механізму) злочинної діяльності; розроблено основи 

комплексних методик розслідування розкрадань і службових злочинів корупційної 

спрямованості, вчинених у бюджетній сфері України, а також визначено напрями 

формування та реалізації міжвидових криміналістичних методик розслідування 

злочинів, вчинених при здійсненні державних закупівель [322, с. 11-14]. Наукові 

праці Р.Л. Степанюка є цікавими та повними, привносять багато нового в теорію та 

практику розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України, проте 

обрана нами тематика, в них висвітлюється фрагментарно (скоріше, лише 

позначається), що обумовлює необхідність її окремого спеціального вивчення.  

Заслуговує на увагу дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук А.М. Меденцева «Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері 

державних закупівель» (2015 рік). У цій дисертації: здійснено криміналістичну 

класифікацію злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель, на основі 

концепції про технології злочинного збагачення; типізовано слідчі ситуації, тактичні 
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завдання досудового розслідування злочинів у сфері державних закупівель та 

розроблено алгоритм їх вирішення; висвітлено особливості тактики проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій (обшуку, огляду, допитів, експертиз), 

характерних для розслідування таких злочинів [252]. Вказане сучасне дослідження 

привернуло нашу увагу через те, що значна кількість розкрадань бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної промисловості в Україні вчиняється при проведенні 

державних закупівель. Ураховуючи усі позитивні сторони наукової кваліфікованої 

праці А.М. Меденцева слід зазначити, що висвітлена методика, через свою, з одного 

боку, конкретність щодо державних закупівель, а з іншого, через свою загальність 

щодо розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, не 

може містити усього різноманіття специфічних способів вчинення розкрадань у 

означеній галузі господарства, і відповідно, не має рекомендацій з їх розслідування. 

Серед значних криміналістичних робіт другої групи (щодо проблематики 

розслідування розкрадань) можна вказати цілу низку навчальних та практичних 

посібників, монографій та дисертацій радянської доби, які розглядали питання 

розслідування розкрадань у різних галузях економіки, наприклад З.Т. Баранова, 

В.В. Братковська, В.Г. Танасевич «Расследование хищений денежных средств в 

учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете» (1964 рік) 

[67], С.С. Куклянськіс «Расследование и предупреждение хищений денежных 

средств» (1974 рік) [229], Я.М. Козіцин «Расследование и рассмотрение дел о 

хищениях, совершаемых с использованием служебного положения» (1975 рік) [180] 

та багато інших [86; 120; 127; 181; 191; 264; 278; 331; 334; 337; 345]. Ураховуючи 

різницю між адміністративно-командною системою управління економікою СРСР, з 

відповідними організаційними процедурами та механізмами радянського періоду, і 

сучасною ринковою економікою, можна дійти до висновку, що хоча вказані 

методики і уявляють собою значний науковий і методичний потенціал, але їх 

використання є обмеженим, у зв’язку з докорінними економічними перетвореннями, 

змінами у структурі злочинності, способах вчинення та приховування корисливих 

посягань на власність, у тому числі на бюджетні кошти, що вчиняються 

матеріально-відповідальними та службовими особами [66, с. 7-8]. 
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Окремо слід зробити акцент на єдиному вітчизняному криміналістичному 

дослідженні, проведеному в даному напрямі, на дисертації Б.Г. Розовського 

«Расследование и предупреждение хищений государственного имущества в 

угольной промышленности: (на материалах Украинской ССР)» (1968 рік) [295]. 

Вказане дисертаційне дослідження є змістовним та досить цікавим, але, на думку 

дисертанта, воно частково втрачає свою актуальність, з урахуванням змін у 

соціально-економічному житті країни та часу, що минув з минулого століття. 

Наукові здобутки Б.Г. Розовського стануть незамінною підмогою при висвітленні 

особливостей розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості в Україні. 

Науковим дослідженням у перехідний етап економічного розвитку можна 

визнати дисертацію В.З. Багінського «Основні питання методики розслідування 

розкрадань (ст.ст. 84, 861 КК України), які відбуваються в умовах економічних 

перетворень» (1999 рік). У вказаному дослідженні: розроблені основні положення 

криміналістичної характеристики розкрадань в умовах економічних перетворень; 

розроблені основні положення розгляду слідчим матеріалів про можливі 

розкрадання; виділені особливості слідчих ситуацій та слідчих дій по справах про 

розкрадання [66, с. 5-6]. Проте актуальність згаданої наукової праці зменшується 

через втрату чинності КК України (1960 року) та Кримінально-процесуальний 

кодекс України (1960 року). 

Одним з останніх ґрунтовних досліджень можна назвати дисертацію 

Г.В. Мудрецької «Методика розслідування викрадень бюджетних коштів» (2011 

рік). Попри використання термінології, що не згадується у КК України (мається на 

увазі термін «викрадень»), вказане наукове дослідження містить низку теоретичних 

положень і практичних рекомендацій, сформульованих з урахуванням особливостей 

чинного бюджетного законодавства України, механізму вчинення викрадень 

бюджетних коштів, практики розслідування їх викрадень посадовою особою 

шляхом зловживання службовим становищем. У дисертації розроблено 

криміналістичну характеристику викрадень бюджетних коштів. Досліджені 

особливості оцінки первинного матеріалу і порушення кримінальної справи; типові 
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слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм завдання 

розслідування і комплекси слідчих, оперативно-розшукових та інших дій. 

Сформульовано рекомендації щодо планування й організації розслідування, 

подолання протидії розслідуванню, особливостей підготовки та проведення 

основних слідчих дій [258, с. 15-16]. Вказане дослідження, на нашу думку, є одним з 

найбільш вдалих та результативних за останній час, проте покладається на 

Кримінально-процесуальний кодекс України (1960 року), який втратив силу.  

Таким чином, проведений аналіз літературних джерел підтверджує, що 

ступінь теоретичної розробленості загальної методики розслідування злочинів, 

вчинених у бюджетній сфері досить високий. Разом з цим, низка якісних та 

змістовних наукових досліджень втратила свою актуальність у зв’язку зі змінами у 

національному законодавстві та економічними перетвореннями. Тож, на нашу 

думку, існує гостра необхідність у проведенні сучасного криміналістичного 

дослідження для формування дієвих рекомендацій з розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості. Вказане також 

підтверджується результатами анкетування 167 слідчих, які на питання: «Чи відомі 

Вам якісь спеціалізовані методичні рекомендації з розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості?» відповіли «ні» у 

100% випадків (Додаток А). 

Аналізуючи інформацію, отриману з літературних джерел, від науковців та 

практичних працівників, набуту під час власної слідчої та оперативно-розшукової 

діяльності, нами було виявлено низку проблем, з якими стикаються слідчі при 

розслідуванні розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості у різних областях України. До найактуальніших теоретичних та 

практичних проблем належать наступні: 

1. Слідчі при розслідуванні досліджуваних нами злочинів мають неповні, 

уривчасті та фрагментарні знання щодо відомостей про обстановку вчинення 

розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості; правові 

засади витрачання бюджетних коштів та окремі аспекти бюджетного процесу; 

законодавства, що регламентує вказану галузь економіки; особливостей 
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документообігу та предмета розкрадань бюджетних коштів, що негативно 

відображається на якості проведення розслідування досліджуваних розкрадань. 

Підтвердженням цьому є результати анкетування слідчих, серед яких 149 осіб, а це 

89 % вказують на це як на труднощі (Додаток А).  

2. 159 опитаних слідчих (95 %) відмічають як проблему при розслідуванні 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості – 

відсутність у криміналістичній літературі висвітлення виробничі особливості 

підприємств вугільної промисловості, найбільш розповсюджені способи підготовки, 

вчинення та приховування розкрадань бюджетних коштів; та їх типове матеріальне 

й ідеальне відображення у навколишньому середовищі (Додаток А). Це, з огляду на 

статистичні дані установлених сум матеріальних збитків від вчинення таких 

злочинів, є необхідним масивом інформації, що забезпечить ефективність діяльності 

слідчих. 

3. Не є загальновідомими відомості про осіб, що вчинили розкрадання 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, які також 

представляють певну цікавість як для науковців, так і для практиків. Відомості про 

вказаний елемент криміналістичної характеристики дозволяють висунути загальні 

та приватні версії, обрати тактику проведення слідчих (розшукових) дій, 

спрогнозувати поведінку підозрюваного (обвинуваченого), його можливі заходи з 

протидії розслідуванню та інше. Це робить відомості про матеріально 

відповідальних осіб та осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи 

адміністративно-господарські обов’язки, або є розпорядниками/одержувачами 

бюджетних коштів, вкрай цікавими та цінними. А відсутність їх повноцінного 

висвітлення у рекомендаціях певним чином ускладнює розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості. 

4. На початку кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості виникають ситуації, у яких під час 

реєстрації слідчий не може кваліфіковано та однозначно провести оцінку заяви про 

подію, що має ознаки кримінально-караного правопорушення. У зв’язку зі 

специфікою функціонування вугледобувних підприємств певні труднощі також 
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викликає встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, які є орієнтиром при визначенні його завдань, виборі напрямів роботи, 

висуненні версій, оцінки та перевірки отриманих результатів. На таку проблеми 

латентності (прихованості, замаскованості) таких розкрадань вказують 137 слідчих 

(82 %), також 159 слідчих (95 %) вказують на «відсутність знань про технологічний 

цикл підприємств вугільної промисловості та спеціфіку бухгалтерського обліку» 

(Додаток А). 

5. На нашу думку, на початковому етапі розслідування розкрадання 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості не розробленими 

залишаються типові слідчі ситуації, версії та шляхи їх перевірки. Тобто, у 

теперішній час слідчі не мають змоги оцінити потенціал сформованого та науково 

підтвердженого ситуаційного підходу при розслідуванні вказаних злочинів. 

Співробітники слідчих підрозділів НП України не у повній мірі ознайомлені з 

особливостями проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні 

досліджуваних кримінально-караних діянь, що також знижує ефективність їх 

діяльності. Так, досі залишаються малодослідженими та деталізованими, з 

урахуванням специфіки вугільної галузі промисловості, організаційні та тактичні 

особливості проведення оглядів, обшуків, допитів залежно від процесуального 

статусу особи, а також її зацікавленості та наявності захисників. 

6. Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості, на нашу думку, також потребує 

вивчення та узагальнення. Так, для результативного розслідування вказаних 

злочинів доцільно проаналізувати можливості судових експертиз, а також з’ясувати 

роль різних спеціалістів при проведенні слідчих (розшукових) дій. Це ж 

підтверджується узагальненими результатами анкетування слідчих, серед яких 149 

осіб, а це 89 % вказують як на труднощі – постійну необхідність використання у 

розслідуванні спеціальних знань (спеціалістів та експертів) (Додаток А). 

Підсумовуючи сказане, відзначимо, що переважна більшість слідчих 

стикається з переліченими нами теоретичними та практичними проблемами при 

розслідуванні розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної 
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промисловості. Для вирішення наведених проблем та покращення ситуації, що 

склалася, вважаємо за доцільне проведення наукового дослідження закономірностей 

вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості і 

діяльності з розслідування означених злочинів, з метою розробки сучасних 

ефективних рекомендацій для успішного вирішення завдань кримінального 

судочинства. 
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1.2. Обстановка вчинення розкрадання бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості та предмет злочинного посягання 

 

Для досягнення загальнодержавних цілей або для покриття витрат галузей та 

підприємств, що знаходяться на повному або частковому державному грошовому 

забезпеченні, здійснюється бюджетне фінансування у формі виділення грошових 

коштів за певним призначенням. Однією з галузей економіки України, що потребує 

бюджетного фінансування та державного грошового забезпечення, залишається 

вугільна промисловість. Щорічно у видатковій частині державного бюджету для 

вугільної промисловості передбачається мільярдне фінансування. Частина вказаних 

грошей розкрадається при цьому злочинці вміло використовують особливості 

порядку бюджетного фінансування підприємств вугільної промисловості та 

витрачання вказаних грошей. З огляду на це, вважаємо за необхідне розглянути 

порядок бюджетного фінансування як складову обстановки вчинення розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, що дермінує інші 

елементи криміналістичної характеристики вказаних злочинів. Вказане також 

підтверджується результатами анкетування 167 слідчих, серед яких 155 (93 %) 

зазначили, що обстановка вчинення злочину (порядок державного фінансування 

підприємств вугільної промисловості та предмет злочинного посягання) є важливим 

елементом криміналістичної характеристики досліджуваного злочину (Додаток А). 

Фінансування (від франц. – financer) господарської діяльності за сучасними 

уявленнями визначається, як забезпечення наявним грошовим капіталом для 

використання в комерційних цілях [336]. Фінансування з бюджету чи бюджетне 

фінансування – надання в безповоротному порядку грошового забезпечення, 

виділення (асигнування) грошових коштів з державного (місцевого) бюджету на 

витрати, пов’язані зі здійсненням державних замовлень, виконанням державних 

програм, утриманням державних організацій [293]. Фінансування бюджетних 

установ, у тому числі вугледобувних підприємств, здійснюється на основі 

встановлених економічно і науково обґрунтованих нормативів. 
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Фінансування державного сектору вугільної промисловості України у 

теперішній час здійснюється за допомогою бюджетних асигнувань – повноважень 

розпорядника бюджетних коштів, наданих відповідно до бюджетного призначення, 

на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові 

та цільові обмеження [2]. Згідно з п. 46, ст. 2 Бюджетного кодексу України, 

бюджетні асигнування головним розпорядникам бюджетних коштів за певними 

періодами року відповідно до бюджетної класифікації встановлюються розписом 

бюджету [2]. 

За допомогою бюджетних асигнувань держава цілеспрямовано впливає на 

господарські об’єкти – державні підприємства, установи, організації та об’єднання, 

що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України (далі - МЕВП України), надаючи їм пряму державну 

допомогу, яких, станом на 01.03.2017, налічується 315 [276], серед яких значну 

частку складають дрібні малопотужні шахти зі складними гірничо-геологічними 

умовами, що потребують значного систематичного державного субсидування для 

покриття поточних збитків і підтримання виробничих потужностей [63, с. 16]. 

Також згадане Міністерство здійснює повноваження з управління корпоративними 

правами держави 128 господарчих суб’єктів, які також потребують державної 

допомоги [276].  

За допомогою бюджетних асигнувань держава, в особі МЕВП України, 

реалізує державні програми та певні заходи, що стосуються як усієї галузі у цілому, 

так і низки підприємств, що належать до сфери управління. До таких програм можна 

віднести: Концепцію Державної цільової економічної програми реформування 

вугільної промисловості на період до 2020 року [190], Програму «Українське 

вугілля» [28], Концепцію розвитку вугільної промисловості України [31] та 

Концепцію реформування вугільної галузі України [29]. Для фінансування згаданих 

програм, відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України [2], 

прийнято Постанову КМ України від 11 березня 2011 р. № 236 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості» [26] та Постанову КМ 
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України від 21 лютого 2017 р. № 92 «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат 

вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної 

вугільної продукції» [27]. Вже кілька років поспіль МЕВП України проводить 

реформи вугільної промисловості шляхом її реструктуризації. Сутність 

реструктуризації вугільної промисловості полягає у поступовому переоснащенні 

перспективних шахт та ліквідації або консервації неперспективних вугледобувних 

підприємств. На заходи, у тому числі з реструктуризації, виділяються бюджетні 

кошти, головним розпорядником яких є МЕВП України. Бюджетні кошти 

використовуються з метою: 1) підвищення ефективності функціонування 

підприємств вугільної промисловості; 2) зменшення собівартості вугілля шляхом 

виконання робіт і здійснення заходів з реструктуризації та підготовки до ліквідації 

вугледобувних підприємств, і заходів з ліквідації (юридичної, фізичної) таких 

підприємств, забезпечення утримання водовідливних комплексів у безпечному 

стані. Указані бюджетні кошти стають предметом злочинного посягання 

розкрадачів. 

Нагадаймо, що предмет злочинного посягання, у нашому випадку – бюджетні 

кошти, прямо впливає на кваліфікацію злочину, знаходиться у системі тісно 

пов’язаних елементів криміналістичної характеристики кримінально-караних діянь, 

а також додає певної специфіки їх розслідуванню, наприклад у вигляді 

особливостей проведення слідчих (розшукових) дій [268, с. 47]. При цьому 

важливими є криміналістичні ознаки предмету злочинного посягання, які, зазвичай, 

допомагають створити певне уявлення про спосіб, знаряддя і засоби вчинення 

злочину, сліди злочину в кожному конкретному випадку [268, с. 47]; особу 

злочинця, його відношення до виробництва, обліку та звітної документації; 

дозволяють простежити злочинні зв’язки, субординацію і розподіл ролей у 

злочинній групі, а також орієнтують слідчого на можливе коло свідків, що 

володіють інформацією, важливою для швидкого та ефективного розслідування 

злочинів [64, с. 47]; і таким чином впливають на процес доказування в 

кримінальному провадженні [130, с. 185]. 
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У законодавстві України бюджетні кошти визначаються як належні відповідно 

до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету [2]. Наведене 

визначення є надто загальним та таким, що не надає характеристику конкретним 

криміналістично важливим ознакам бюджетних коштів для вирішення завдань цього 

дослідження. Результати аналізу наукових джерел свідчать про певне розмаїття 

визначень бюджетних коштів при дослідженні бюджетних злочинів: «облікові 

записи грошових одиниць, що знаходяться на банківських рахунках чи рахунках 

Державна казначейська служба України (далі - ДКС України) та закріплюються в 

документальній формі, які при перерахунку (трансформуванні) є еквівалентом 

готівкових бюджетних коштів» (А.М. Меденцев, В.О. Навроцький) [253, с. 21; 260, 

с. 123-127]; грошові кошти в національній або іноземній валюті чи їх еквівалент 

(цінні папери, банківські метали), що були включені до державного або місцевого 

бюджету (Р.Л. Степанюк) [319, с. 285]. Ми підтримуємо позицію О.В. Тихонової, 

яка визнає за предмет злочинного посягання кошти, що знаходяться на єдиному 

казначейському рахунку, на відповідних рахунках в ДКС України (чи на рахунках у 

банківських установах, у передбачених законом випадках) або в касах бюджетних 

підприємств, установ чи організацій [327, с. 109]. Саме вказане бачення дозволяє не 

звужувати такі кошти до безготівкової форми та одночасно акцентувати увагу на їх 

єдиному походженні – з бюджету. На цьому також наголошувала Г.В. Мудрецька 

[258, с. 8]. І при формулюванні теми дисертаційного дослідження поняття 

«бюджетні кошти» було використано саме з таким змістом. Взагалі, слідчі по-

різному уявляють існування бюджетних коштів, мається на увазі безготівкова та 

готівкова форми. За результатами анкетування 167 слідчих – 18 опитаних (11%) 

бачать предмет розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості лишу у безготівковій формі, що, на нашу думу, є некоректним 

(Додаток А).  

Цікавою нам здається позиція А.М. Меденцева щодо обов’язкових ознак 

бюджетних коштів як предмету злочину, передбаченого ст. 191 КК України, у сфері 

державних закупівель: 1) кошти повинні бути включені до відповідного 

нормативного документа, у якому встановлені певні доходи і видатки відповідного 
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бюджету; 2) кошти повинні бути включені до відповідних планових документів 

(кошториси, плани використання бюджетних коштів, паспорти бюджетної програми 

тощо); 3) кошти повинні мати чітке цільове призначення, затверджених розписом 

бюджету асигнування, встановленим вищестоящим розпорядником бюджетних 

коштів, та закріплення цих асигнувань у планових документах нижчестоящого 

розпорядника або одержувача; 4) кошти повинні фактично знаходитися на рахунках 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (зарахування коштів на рахунок 

відповідної бюджетної установи, відкритий в органі ДКС України чи установі 

банку); 5) у відповідних документах повинно бути визначено коло осіб та підстави 

розпорядження цими коштами; 6) визначеність підстав для здійснення платежів за 

рахунок коштів бюджету (бюджетного зобов’язання) – укладення договору на 

придбання товару, послуги тощо [253, с. 21-22]. Наведені ознаки бюджетних коштів 

є важливими, бо дозволяють правильно уявити правовий режим безготівкових 

бюджетних коштів (найзначніший елемент обстановки), котрий у подальшому 

вплине на час, місце, механізм вчинення їх розкрадання. 

Бюджетні кошти спрямовуються на: 

- покриття різноманітних економічно і науково обґрунтованих потреб 

вугледобувних підприємств;  

- підготовку вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів до 

ліквідації (скорочення чисельності працівників, у тому числі до кількості 

працівників, необхідних для роботи відокремленого підрозділу в режимі 

водовідливу; погашення заборгованості з виплати заробітної плати та соціальних 

виплат з відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівників під час виконання 

трудових обов’язків; оплату спожитої державними вугледобувними 

підприємствами, які перебувають на стадії підготовки до ліквідації, електричної 

енергії; розроблення проекту ліквідації та проведення державної експертизи); 

- ліквідацію вугледобувних підприємств (фізична ліквідація зазначених 

підприємств, охорона навколишнього природного середовища, забезпечення 

гідроекологічної безпеки діючих підприємств і прилеглих територій); 
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- утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких 

передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого 

функціонування до вартості таких проектів не включено; та подібні цілі [26]. 

МЕВП України на основі затвердженого бюджетного розпису, визначає обсяг 

бюджетних коштів, що спрямовуються підприємствам у рамках реструктуризації: 

1) для виконання робіт і здійснення заходів з ліквідації вугледобувних, 

вуглепереробних і торфодобувних підприємств, - на підставі поданих 

підприємствами-замовниками матеріалів у розрізі підприємств, що ліквідуються, а 

також кошторису витрат і переліку робіт, передбачених проектами ліквідації 

зазначених підприємств, та титулів будов (об’єктів), затверджених відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 «Про Порядок 

затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням 

бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності» [21, с. 17], з 

урахуванням потреби у першочерговому виконанні ліквідаційних робіт; 

2) для підготовки вугледобувних підприємств та їх відокремлених підрозділів 

до ліквідації, на підставі поданих ними матеріалів і кошторису витрат із 

застосуванням галузевих нормативів (затверджується головним розпорядником 

бюджетних коштів); 

3) для утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких 

передбачені проектами ліквідації шахт. 

Одержувачами бюджетних коштів є: 

- державні вугледобувні підприємства, на яких здійснюються заходи з 

підготовки їх до ліквідації; 

- підприємства, на які покладено функції замовника з виконання робіт і 

здійснення заходів з ліквідації вугледобувних підприємств, забезпечення 

гідроекологічної безпеки діючих підприємств і прилеглих до них територій; 

- державне підприємство «Укршахтгідрозахист». 

Загальна схема фінансування виглядає наступним чином: 1) Державна 

казначейська служба України переводить безготівкові кошти на рахунок МЕВП 

України; 2) МЕВП України – на рахунки підприємств реструктуризації, відкриті у 
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територіальних органах Державної казначейської служби України; 3) підприємства 

реструктуризації – на відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки третіх осіб, 

відповідно до власних потреб. 

Виконання державного бюджету за видатками, у тому числі і на фінансування 

підприємств, що належать до управління МЕВП України, відповідно до статті 51 

Бюджетного кодексу України, проходить за такими стадіями: 1) встановлення 

бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого 

бюджетного розпису; 2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних 

коштів; 3) взяття бюджетних зобов’язань; 4) отримання товарів, робіт і послуг; 

5) здійснення платежів; 6) використання товарів, робіт і послуг на виконання 

бюджетних програм. 

Кошторис є основним плановим документом підприємства вугільної 

промисловості, який надає повноваження на отримання доходів і здійснення 

видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання установою своїх 

функцій і досягнення цілей, визначених на бюджетний період згідно з бюджетними 

призначеннями. Кошторис обов’язково кореспондує з Програмою розвитку 

підприємства на поточний фінансовий рік, яка щорічно розробляється на 

державному підприємстві вугільної промисловості. Одним з розділів даної 

Програми є заявка на бюджетне фінансування за напрямами, що складається згідно з 

Методичними рекомендаціями щодо прогнозування техніко-економічних 

показників діяльності вугледобувних підприємств, що затверджені наказом МЕВП 

України від 17 листопад 2011 року №719. Програма розвитку підприємства 

направляється на затвердження в МЕВП України, після її затвердження складається 

зведений кошторис витрат вказаного міністерства на рік, який у свою чергу 

затверджується Кабінетом Міністрів України. Після затвердження зведеного 

кошторису витрат, МЕВП України направляє на підприємство затверджений витяг зі 

зведеного кошторису витрат, в якому вказується затверджене бюджетне 

фінансування підприємства на рік помісячно з вказівкою кодів економічної 

класифікації видатків та сум фінансування. Паралельно на підприємстві складається 

План використання бюджетних коштів на рік, який також направляється на 
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затвердження до МЕВП України. Після затвердження Міністерством даний план 

надається до територіального відділення Державної казначейської служби України. 

Відповідно до Програми розвитку підприємства, Плану використання бюджетних 

коштів, комітетом державних закупівель підприємства складається Річний план 

закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти на рік. 

Розкриваючи порядок бюджетного фінансування підприємств вугільної 

промисловості та порядок розрахунків, здійснюваних бюджетними організаціями з 

контрагентами за надані товари і послуги, необхідно зазначити, що на 

підприємствах вугільної промисловості застосовується казначейське виконання 

державного бюджету. Це означає, що реєстрація надходжень, регулювання обсягів і 

термінів прийняття бюджетних зобов’язань, здійснення дозвільного напису на право 

здійснення витрат в рамках виділених лімітів бюджетних зобов’язань, здійснення 

платежів від імені одержувачів коштів державного бюджету покладаються на органи 

Державної казначейської служби України.  

Згідно з пунктом 4 статті 7 Указу Президента України від 9 грудня 2010 року 

№1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державне 

казначейство України було ліквідовано та утворена Державна казначейська служба 

України [17]. Проте функції державного органу управління не змінилися. 

Державна казначейська служба України, відповідно до ч. 4 Постанови КМ 

України від 21 грудня 2005 р. № 1232 «Про затвердження Положення про Державне 

казначейство України» є урядовим органом державного управління, що: 1) здійснює 

розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних 

коштів; 2) відкриває, веде та закриває рахунки розпорядників бюджетних коштів в 

органах казначейства; 3) веде базу даних про зведену мережу розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та 

зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних 

коштів; 4) подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису 

державного бюджету та зміни до нього; 5) забезпечує функціонування внутрішньої 

платіжної системи; 6) у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, 

пов’язані із: відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису 
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державного та місцевих бюджетів; відповідністю платежів узятим зобов’язанням та 

бюджетним асигнуванням; витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення 

перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників 

бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам законодавства [25]. 

Вітчизняна практика та світовий досвід переконливо доводять, що 

найефективнішим є управління державними фінансами з використанням 

казначейської системи касового виконання бюджетів. У процесі касового виконання 

державного бюджету органи Державної казначейської служби України здійснюють 

проведення видатків розпорядників бюджетних коштів вугільної промисловості 

через оплату рахунків установ і організацій, які виконали роботи, надали послуги 

відповідним розпорядникам коштів. Для цього розпорядниками бюджетних коштів 

вугільної промисловості в органах казначейської служби відкриваються відповідні 

рахунки. Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах казначейства 

(далі Порядок) затверджено наказом Державного казначейства України від 2 грудня 

2002 року за № 221. Окремі моменти порядку відкриття та подальшого 

обслуговування рахунків підприємств вугільної промисловості у національній 

валюті в органах казначейства є дуже цікавими при формуванні методики 

розслідування досліджуваних злочинів. Так, відповідно до п. 4.1. Порядку 

розпорядники бюджетних коштів для відкриття бюджетних рахунків подають до 

органу Державної казначейської служби України такі документи: а) заяву про 

відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника та головного 

бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в 

установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано 

право першого та другого підписів; … д) картку із зразками підписів та відбитка 

печатки та перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці 

особи. Отже, розпорядитися бюджетними коштами, які будуть надходити на 

розрахунковий рахунок у казначействі як фінансування підприємства, можуть 

виключно зазначені у картці особи, що мають право першого та другого підписів. 

Право першого підпису має керівник вугільного підприємства, а право другого 

підпису – головний бухгалтер [40]. Відповідно до висвітленого існуючого порядку 
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коло осіб, що може незаконно розпорядитися бюджетними коштами, звужується до 

керівника та головного бухгалтера підприємства вугільної промисловості.  

Видатки розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, серед яких і 

підприємства вугільної промисловості, здійснюються Державною казначейською 

службою України після:  

- формування бази даних мережі розпорядників коштів; 

- відображення в системі обліку державного казначейства бюджетних 

розписів; 

- доведення розпорядником коштів планових показників бюджетних 

асигнувань забезпечення їх обліку та контролю; 

- відображення в обліку затверджених кошторисів, планів асигнувань 

загального фонду, спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів, планів 

використання бюджетних коштів одержувачів; 

- облік та консолідація інформації за зобов’язаннями розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів та погашення зареєстрованих зобов’язань. 

Перерахування коштів здійснюється шляхом оплати витрат із реєстраційних 

та спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів. При цьому доведені обсяги бюджетних призначень є підставою для 

прийняття розпорядниками та одержувачами коштів бюджету зобов’язань на 

здійснення видатків Державного бюджету України. 

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України бюджетне 

зобов’язання – це будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування 

розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи 

здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з 

якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому 

[2]. 

Згідно із вимогами Бюджетного кодексу України та закону України про 

Державний бюджет України на відповідний рік розпорядники та одержувачі 

бюджетних коштів державного і місцевих бюджетів, які перебувають на 

казначейському обслуговуванні здійснюють реєстрацію зобов’язань в органах 
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Державної казначейської служби України [46]. Це актуально і для підприємств 

вугільної промисловості України. Розпорядники бюджетних коштів беруть 

бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом 

бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами [352].  

Органи Державної казначейської служби України проводять платежі з 

рахунків розпорядників бюджетних коштів (одержувачів), відкритих в органах 

казначейства відповідно до кошторисів доходів і видатків, планів асигнувань або 

планів використання бюджетних коштів. Відповідно до покладених завдань, 

казначейська служба контролює цільове направлення бюджетних коштів на стадії 

проведення платежу на підставі підтвердних документів, наданих розпорядниками 

бюджетних коштів. Однак, відповідають за цільове використання бюджетних коштів 

розпорядники та одержувачі бюджетних коштів. 

Оплата видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з 

відповідних рахунків, у тому числі підприємствам вугільної промисловості, 

проводиться як шляхом безготівкового здійснення платежів безпосередньо на 

користь суб’єктів діяльності, що виконали роботи чи надали послуги, так і шляхом 

надання дозволу на отримання готівки в установах банків. 

Оплата рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом 

безготівкового їх перерахування здійснюється на підставі підготовлених і поданих 

ними платіжних доручень та документів (рахунки-фактури, товарно-транспортні 

накладні, акти виконаних робіт тощо). 

У міру надходження бюджетних коштів на рахунок підприємства в 

територіальному відділенні Державної казначейської служби України, відповідно до 

Річного плану закупівель, тендерним комітетом підприємства, згідно із Законом 

України «Про публічні закупівлі» проводиться процедура відкритих торгів, 

конкурентного діалогу, а також переговорна процедура закупівлі [13]. Після 

проведення торгів, визначення переможця торгів, підприємство складає з 

переможцем торгів контракт на проведення закупівлі товарів, робіт і послуг. Цей 

контракт разом зі звітом про проведення торгів по закупівлі товарів, робіт і послуг, а 
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також платіжним дорученням підприємства на перерахування коштів направляються 

до територіального відділення Державної казначейської служби України. 

Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» при проведенні 

передоплати підприємство зобов’язано надати до територіального відділення 

Державної казначейської служби України документи, які підтверджують 

використання отриманих бюджетних коштів (накладні на одержання товару, акт 

прийому виконаних робіт, послуг). При недотриманні норм Закону про 

використання бюджетних коштів територіальним відділенням Державної 

казначейської служби України припиняється фінансування підприємства за рахунок 

державного бюджету. Видача готівки на потреби, передбачені кошторисами 

(заробітна плата, відрядження, господарські витрати тощо) здійснюється на основі 

поданої до органу казначейської служби заявки на видачу готівки, на підставі якої 

виписуються грошові чеки на отримання готівки з поточних рахунків. Уповноважені 

особи, зазначені у заявці, на підставі виданих чеків отримують готівку з поточних 

рахунків, відкритих в установах банків. 

КМУ затвердивши Постанову від 11 березня 2011 р. № 236 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості» [26], жорстко 

упорядкував механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

на відповідний рік за програмою «Реструктуризація вугільної та торфодобувної 

промисловості». Це, у свою чергу, стало відповідним детермінантом, який впливає 

на спосіб вчинення розкрадання (привласнення або розтрати) бюджетних коштів у 

вугільній промисловості. 

Відомості щодо обстановки вчинення розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості, а саме щодо порядку державного 

фінансування, доцільно брати до уваги стосовно кожної злочинної події, що 

розслідується, і включати в предмет допиту представників потерпілого 

підприємства і працівників бухгалтерії. Описаний порядок оплати товарів і послуг 

бюджетною організацією, шляхом видачі наявних грошових коштів з каси або за 

допомогою платіжних доручень, дозволяє сформувати уявлення про обстановку, яка 
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передує та певною мірою обумовлює вчинення розкрадання бюджетних коштів у 

вугільній промисловості. 
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1.3. Відомості про осіб, які вчинили розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості 

 

Результати злочинної діяльності будь-якого рівня складності в переважній 

більшості випадків містять сліди суб’єкта, який її вчинив. А саме – інформацію про 

його особистісні соціально-психологічні властивості та якості, злочинний досвід, 

спеціальні знання, стать, вік, особливості взаємовідносин з потерпілими тощо. 

Виявлення подібної криміналістично значущої суб’єктної інформації, як у 

первинних даних про подію злочину, так і в процесі розслідування дозволяють 

скласти уяву про загальні, а потім й про окремі особистісні особливості злочинів. 

Подальше вивчення взаємозв’язків такої інформації з відомостями про спосіб, 

механізм та обстановку вчинення злочинного діяння створює нову криміналістично 

значущу інформацію, яка дозволяє правильно визначити напрями та способи 

розшуку, затримання та подальшого викриття злочинців, тобто обрати з 

урахуванням інших відомостей в кримінальному провадженні оптимальні методи 

розслідування. Отже, дані про суб’єкта злочину повинні бути самостійним об’єктом 

криміналістичного дослідження та, як наслідок, значущим елементом 

криміналістичної характеристики окремого виду (групи) злочинів. 

У криміналістичному аспекті під терміном «особа, яка вчинила злочин» слід 

розуміти людину з притаманним нею комплексом індивідуальних особливостей, 

котрі в тій або іншій мірі відобразилися в оточуючому середовищі у вигляді 

наслідків її діяння, кваліфікованого уповноваженими суб’єктами як кримінально 

каране. 

Значущі в криміналістичному сенсі властивості особи в умовах їх 

відображення в діях злочинця дозволяють розробити певну систему та 

класифікацію, яка представляє собою типологію злочинця у відображенні 

соціальних, психологічних та біологічних властивостей та їх взаємозв’язку. 

Деяка культурна відособленість соціуму співробітників підприємств вугільної 

промисловості впливає на поведінку осіб, які беруть участь у досудовому 

розслідуванні. Традиції гірників постійно формують психологічну стійкість, 
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корпоративність колективів підприємств вугільної промисловості України. Існують 

мовні звороти, сленг, регламентовані та негласні правила поведінки, виробничі 

взаємовідносини, що добре зрозумілі для всіх або більшості працівників вугільної 

промисловості, про які не знають особи, не пов’язані з їх діяльністю. Знання 

слідчим, таких традицій та інших особливостей соціуму працівників підприємствах 

вугільної промисловості, вельми позитивно може відбитися на результатах 

розслідування розкрадань бюджетних коштів. 

Зазначимо також, що законодавець зобов’язує виявити особливості особи, які 

мають прояв у вчинюваному діянні. Індивідуальні особливості особи винного 

враховуються і при конструкції конкретних складів злочинів, а ще при 

індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання. З особою злочинця 

пов’язані загальні засади кримінального покарання та значна частина обставин, що 

пом’якшують та обтяжують покарання. 

Таким чином, вивчення судової та слідчої практики, взаємозв’язок між 

соціальними, психологічними та біологічними властивостями дозволяє 

охарактеризувати особу, а дані, які свідчать про типологічні особливості злочинців, 

які вчиняють певні види та групи злочинів, подані як елемент криміналістичної 

характеристики, можуть надати слідчим інформацію для обґрунтованого висунення 

необхідних версій, встановлення даних про особу, вірному напрямі розслідування в 

цілому. Крім того, дані про властивості особи злочинця відіграють велику роль при 

визначенні, наприклад, тактичних прийомів, необхідних для більш ефективного 

провадження низки слідчих (розшукових) дій. Так, вивчення психологічних 

особливостей особи є дуже важливим для вибору правильної тактики під час 

проведення допитів в умовах конфліктних ситуацій. У цілому ж прийоми 

проведення слідчих (розшукових) дій мають розроблюватися, групуватися за 

видами та реалізовуватися з урахуванням цілей їх застосування; даних, які 

характеризують особу учасників процесу. Отже, характеристика особи злочинця в 

кримінальних провадженнях щодо розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості, передбачає всебічне вивчення властивостей особи, а також 



57 

 

індивідуальних психічних особливостей, котрі визначають механізм соціальної та 

злочинної поведінки. 

Ми повністю погоджуємося з В.В. Лисенком, що суб’єкт злочину прямо або 

опосередковано, завдяки особистісним якостям [243, с. 33], впливає на інші 

елементи кримінально-караної події. Не заперечуючи наведене В.В. Куклін вказує, 

що індивідуальні особливості особи є криміналістично значущими, завдяки 

відображенню у способах підготовки, вчинення, приховування злочину, у виборі 

місця та часу злочину і так далі, що дозволяє висунути обґрунтовані версії про 

причетність до злочину осіб певної категорії, що істотно сприяє успішному 

розслідуванню. Однак, коли розслідування проводиться «від особи до злочину» 

характеристика осіб, які їх скоюють, набуває переважно кримінологічної 

спрямованості [228, с. 86]. На підставі вивчених 187 матеріалів кримінальних 

проваджень (справ), що початі за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 

КК України за фактами розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості, можна зробити висновок, що розслідування проводилося переважно 

у напрямі «від особи до злочину». Послідовно міркуючи за В.В. Кукліним, 

характеристика осіб, які вчинили такі розкрадання, не має користі і, відповідно, не 

повинна розглядатися. Вважаючи таку позицію занадто категоричною, дисертант 

наголошує на тому, що методика розслідування вказаних злочинів буде не повною і 

як слід недостатньо дієвої та малоефективною, без висвітлення відомостей, які 

характеризують суб’єкт злочину. Тому перейдемо до розгляду відомостей про осіб, 

що вчинили розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості. 

У теперішній час у науці сформована система властивостей особи злочинця, 

яка складається з соціальних, психологічних і біологічних властивостей. Перелічені 

складові системи взаємопов’язані та взаємообумовлені. До соціальних властивостей 

відносять: професія, посада, соціальний стан, наявність матеріальної 

відповідальності, освіта, сімейний стан, сукупний сімейний дохід, матеріальний 

стан, наявність особистого чи службового транспорту, хобі, особистої охорони, 

наявність судимості, зв’язки з високопосадовцями, депутатами, правоохоронцями, 
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керівниками злочинних організацій тощо. До психологічних властивостей відносять: 

психотип людини, риси характеру, світогляд, знання, уміння та навички, особисті 

здібності, наявність лідерських завдатків, тощо. До біологічних властивостей 

відносять: стать, вік, стан здоров’я тощо [147]. 

Саме з таку системну сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

властивостей особи злочинця дисертант вважає прийнятною для дослідження осіб, 

що вчинили розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості. З огляду на завдання, що стоять перед слідчим під час розслідування 

досліджуваної категорії злочинів, зауважимо, що особливості біологічних рис 

розкрадачів великого значення не мають. Зосередимося на дослідженні соціальних 

властивостей суб’єкта злочину.  

Як свідчать результати аналізу літератури [87; 157; 161; 251; 256; 277; 323; 

353] та особистий досвід дисертанта специфічна праця злочинця-розкрадача на 

підприємстві вугільної промисловості безумовно накладає певний відбиток на особу 

та її психологію [326, с. 43]. Цьому, на думку О.О. Титаренка, до якої приєднуємося 

і ми, не завжди приділяється увага, що не є правильним. Заходи протидії таким 

злочинам повинні враховувати вказані особливості суб’єктів злочину, тим більше, 

що вони мають загальний характер. 

О.О. Титаренко докладно, з кримінологічного боку, дослідив характеристику 

осіб, які вчинили економічні злочини у вугільній промисловості. Результати 

дослідження видаються нам цікавими. Так, «на підставі аналізу посад, які обіймали 

засуджені, були виділені найбільш та найменш «криміногенні посади» на об’єктах 

цієї промисловості, на які необхідно звертати увагу правоохоронним органам при 

здійсненні профілактичних заходів. Насамперед це: начальники та їх заступники 

структурних підрозділів вугледобувних підприємств (заступник головного 

бухгалтера, начальник та заступник начальнику управління капітальним 

транспортом на вугледобувному підприємстві, начальник зміни на шахті, начальник 

та заступник начальника технічного комплексу шахти, начальник та заступник 

начальника управління маркшейдерськими роботами на вугледобувному 

підприємстві, начальник та заступник начальника автопарку); директор 
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підприємства, директор підприємства з комерційних питань, головний інженер 

шахти, голова профспілки гірників, командири взводів військових гірничих 

рятувальних частин тощо» [326, с. 53]. Вказаний перелік, так званих, найбільш та 

найменш «криміногенних посад», які обіймали засуджені, містить майже усі 

ключові пости на вугледобувному підприємстві, за неоправданим виключенням 

головного бухгалтера та юрисконсульта. Такий широкий перелік посад пояснюється 

тим, що О.О. Титаренко досліджував увесь спектр економічних злочинів у вугільній 

промисловості. Тема нашого дисертаційного дослідження дещо вужча і містить 

тільки один підвид злочину – привласнення, розтрати бюджетних коштів або 

заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем. Отже, і суб’єкт 

злочину є спеціальним. 

Диспозиції частин першої та другої статті 191 Кримінального кодексу України 

чітко визначають суб’єкта скоєння привласнення, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем, як особу якій чуже майно було 

ввірене чи перебувало в її віданні, або як службову особу, що зловжила своїм 

становищем [3]. У п. 23 Постанови пленуму Верховного Суду України від 

06.11.2009 № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» 

наводяться уточнення стосовно суб’єкта скоєння такого злочину. Так, при 

привласненні чи розтраті суб’єктом є особа, якій чуже майно було ввірене чи 

перебувало в її законному віданні, тобто таке майно, що знаходилося в неї на 

законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо 

розпорядження, управління, доставки використання або зберігання тощо. При 

привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання 

службової особи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби 

суб’єктом злочину може бути лише службова особа [32], яка здійснює, відповідно 

до примітки ст. 364 КК України, організаційно-розпорядчі чи адміністративно-

господарські функції [3].  

Враховуючи положення чинного національного законодавства та результати 

проведеного дослідження зазначимо, що суб’єктами, які вчиняють розкрадання 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості є матеріально-
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відповідальні та службові особи. З огляду на тему дослідження зауважимо, що у 

суб’єкта злочину обов’язково повинен бути законний доступ до бюджетних коштів 

(чи можливість впливати на їх рух) на підприємстві вказаної промисловості. З 

урахуванням цього, коло суб’єктів значно звужується. Часто такі злочини 

вчиняються групою осіб і необов’язково щоб кожен з групи мав доступ бюджетних 

коштів. Достатньо одного члену групи, який є матеріально-відповідальною чи 

службовою особою. 

Конструкція складу розкрадання бюджетних коштів на вугільних 

підприємствах сама по собі передбачає погоджений (груповий та (або) 

організований) характер злочинної діяльності співучасників у даній сфері. Склад 

даного злочину не передбачає обов’язкової співучасті суб’єктів, але й не виключає 

такої. У вчиненні таких злочинів може брати участь група осіб різного ступеня 

організованості: група осіб за попереднім зговором, організована група, злочинна 

організація. 

При вчиненні злочину групою осіб посадова ієрархічність запозичується з 

легальної діяльності, тому лідером завжди виступає викрадач, який займає більш 

високе положення. У зв’язку з чим на інших членів злочинної групи покладається 

обов’язок з організації та оформленню злочину. 

При розгляді питань, які стосуються характерних особливостей осіб, які 

вчиняють розкрадання на підприємствах вугільної промисловості, слід враховувати, 

що в механізмі подібних злочинів, крім самого розкрадання бюджетних коштів, 

завжди присутні порушення встановленого порядку організації внутрішньої 

діяльності такого підприємства. Такими порушеннями можуть бути відступи від 

правил укладення договорів, здійснення бухгалтерських операцій, правил прийому 

поставленого по договору майна або виконаних робіт тощо. У цілому, при 

правильній організації та належному виконанні всіх існуючих на підприємствах 

вугільної промисловості правил, інструкцій, процедур та вимог вчинити таке 

розкрадання вкрай важко або майже неможливо. 

Тому при визначенні учасників розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості, необхідно визначити коло осіб, які не 
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тільки прямо беруть участь у їх вчиненні, а також осіб, які створили умови для їх 

вчинення. Важливо вже на початковому етапі розслідування при збиранні та 

накопиченні інформації про злочинну діяльність встановити характер, мотиви та 

причини допущених порушень, та осіб, які причетні до них.  

Існують три основних види спонукальних причин таких порушень: 

1) корисна зацікавленість, у тому числі у вигляді отримання винагороди від 

злочинців; 

2) службова зацікавленість, коли порушення допускається навмисно, але без 

корисної зацікавленості, а з інших причин, іноді пов’язаним зі здійсненням особою 

своїх службових повноважень; 

3) несумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, помилка або 

недбалість.  

Тому при дослідженні 187 матеріалів кримінальних проваджень (справ) 

означеної категорії нами було сформовано класифікацію суб’єктів, які вчиняють 

розкрадання бюджетних коштів з відображенням трудових відносин з 

підприємством вугільної промисловості (Додаток В): 

- у штаті підприємства:  

1) 14 % - директор підриємства (26 матеріалів кримінальних проваджень 

(справ). Так, директор ДП «Антрацит» гр. У. зловживаючи службовим становищем 

використав бюджетні кошти у сумі 1,2 млн. грн. на придбання бурошнекового 

комплексу БШК-2ДМ, який згідно з висновком Донецького вугільного науково-

дослідного інституту і фахівців заводу виробника (ДП «Завод ім. Малишева» 

м. Харків), не може застосовуватися на ДП «Антрацит». Крім того, фактична ціна 

вказаного комплексу значно менша і становить 800 тис. грн. Матеріальні збитки 

державі оцінюються у 400 тис. грн. [216];  

2) 13 % - головний бухгалтер (25 матеріалів кримінальних проваджень (справ). 

Так, головний бухгалтер ДП шахти «Україна» гр. П. у злочинній змові з директором 

гр. К., у подовж двох років незаконно проводили оплату державними коштами 

рахунків комунальних послуг приватних підприємств, що орендували частину 
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території вказаної шахти, чим спричинені збитки державі на суму 1,2 млн. грн. 

[214];  

3) 22 % - заступники директора підприємства, а також головні енергетик, 

маркшейдер, механік (41 матеріал кримінальних проваджень (справ). Так, заступник 

генерального директора ДП «Луганськвугілля» гр. Х. уклав угоду оренди житлового 

приміщення – квартири за адресою: м. Київ, вул. М. Щомісячний розмір орендної 

плати складав 2 тис. доларів США за курсом Національного банку України (далі - 

НБУ). Термін оренди житла склав вісім місяців. Перерахування грошових коштів 

власнику житла – приватному підприємцю (далі – ПП) Н. здійснювалися щомісячно. 

Загальна сума сплачених коштів склала 421 тис. грн. При цьому за весь період 

оренди жодна з посадових осіб ДП «Луганськвугілля», які виїжджали у відрядження 

до м. Києва, за вказаною вище адресою не зупинялися. Таким чином, державі 

завдані збитки на загальну суму 421 тис. грн. [211];  

4) 8 % - члени тендерного комітету3 (26 матеріалів кримінальних проваджень 

(справ) [13]. Традиційно членами комітету з конкурсних торгів є заступники 

директора підприємства, головний бухгалтер, начальник управління 

маркшейдерськими роботами, головний інженер шахти, заступник головного 

бухгалтера, головний енергетик, юрисконсульт. Тобто особи підпорядковані та 

повністю підконтрольні директору підприємства вугільної промисловості, що 

спрощує їх залучення до протиправної діяльності. Так, тендерний комітет ДП 

«Луганськвугілля» незаконно визнав переможцем тендерних торгів – Товариство з 

обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «Індекспром» на постачання 2-х 

стрічкових конвеєрів для відокремленого підприємства «Шахтоуправління 

«Луганське» та в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» видав 

про це документи, які стали підставою для перерахування Головним управлінням 

ДКС України по Луганській області грошей в загальному розмірі 4 млн. 991 тис. 

грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Індекспром». Фактично обладнання було 

завезено постачальником на територію промислової ділянки ВП «ШУ «Луганське» у 

розукомплектованому стані, дотепер у виробничому процесі не використовується та 

                                                           
3 Попередня назва – комітету з конкурсних торгів. 
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за висновком Донецького вугільного науково-дослідного інституту не може 

застосовуватися на ДП «Луганськвугілля». Таким чином, діями членів тендерного 

комітету державного підприємства «Луганськвугілля» завдано державі матеріальних 

збитків на вказану суму [213];  

5) 7 % - начальник ділянки шахти, гірничий майстер (13 матеріалів 

кримінальних проваджень (справ). Прикладами фактів незаконних дій осіб, що 

знаходяться на вказаній посаді, є факти прийняття активної участі у незаконному 

нарахуванні заробітної плати, премій та регресів. Так, задокументована злочинна 

діяльність начальника ділянки Шахти ім. Дзержінського ДП «Ровенькиантрацит» гр. 

Л., який необґрунтовано протягом року завищував коефіцієнт трудової участі при 

нарахуванні заробітної плати гірнику очисного забою гр. П. Означений гірник 

віддавав начальнику ділянки частину незаконно нарахованої та отриманої зарплатні. 

Внаслідок чого державі було завдано збитків на суму 80 тис. грн. [215]. Схожі 

випадки фіксував ще у 1968 році Б.Г. Розовський [295, с. 6-7]; 

6) 4 % - окремі керівники структурних підрозділів, зокрема, начальники 

планового відділу та відділу кадрів (7 матеріалів кримінальних проваджень (справ);  

7) 10 % - відряджені особи (19 матеріалів кримінальних проваджень (справ);  

Особи, що обіймають наведені посади на підприємствах вугільної 

промисловості, найчастіше вчиняють розкрадання бюджетних коштів, що 

обумовлено наявністю прямого або опосередкованого доступу (можливості 

розпорядження) до бюджетних коштів. Знання таких відомостей вельми необхідно 

для ведення результативної протидії досліджуваним злочинам. 

8) 5 % робітники, у співучасті (9 матеріалів кримінальних проваджень (справ). 

Аналогічний перелік осіб наводив Б.Г. Розовський при дослідженні розслідування та 

попередження розкрадань державного майна у вугільній промисловості [295, с. 46]; 

- поза штатом підприємства:  

1) 2 % - службові особи Державної казначейської служби України (4 матеріала 

кримінальних проваджень (справ);  

2) 1% - службові особи підрозділів (управлінь) та служб Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України (розпорядника бюджетних коштів), 
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у тому числі і Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній 

промисловості України (2 матеріала кримінальних проваджень (справ);  

3) 7% - службові особи сторонніх підприємств, установ та організацій, у 

співучасті, серед яких: організатори та учасники тендерних процедур (13 матеріалів 

кримінальних проваджень (справ). Так, керівництво ПП «АМЗ» у змові з 

начальником УЗЗП ПАТ «Лисичанськвугілля» гр. П., начальником матеріально-

технічного відділу УЗЗП ПАТ «Лисичанськвугілля» гр. Ф., зловживаючи службовим 

становищем, здійснили розтрату держаних грошових коштів, шляхом перерахування 

за фіктивно збільшенні об’єми рудстійки, яка нібито постачалася від ПП «АМЗ» 

(фактично постачальник ТОВ «ВП «Укрліспром»), перевівши у подальшому вказані 

державні кошти у готівку за допомогою підприємств з ознаками фіктивності, чим 

завдано збитків понад 800 тис. грн. [201];  

4) 7 % - «довірені» фізичні особи, у співучасті (13 матеріалів кримінальних 

проваджень (справ) [163, с. 123-126]. 

Саме наведені особи формують склад злочинних груп, що доцільно 

враховувати при проведенні слідчих (розшукових) дій, зокрема допитів керівників 

шахти, а також оцінки їх показань. 

Розглянемо стаж роботи суб’єктів злочину на підприємствах вугільної 

промисловості. На думку О.О. Титаренка, найбільш активною групою при вчиненні 

зловживання службовим становищем та привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем є ті особи, які 

обіймали посаду від трьох і більше років. З відповідним попереднім стажем роботи, 

який дозволив займати відповідальну посаду [326, с. 53]. Вказане підтверджується 

нашими спостереженнями під час аналізу матеріалів кримінальних проваджень 

(справ) у досліджуваному напрямі. Вони пояснюються тим, що з часом 

функціональні обов’язки та відповідно до них, права і можливості, котрі можна 

використати для вчинення злочину, виглядають ясніше через акумулювання 

професійного досвіду, знання документообігу та недоліків організації контролю за 

збереженням бюджетних коштів на підприємствах означеної промисловості. 
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За даними, отриманими шляхом узагальнення матеріалів кримінальних 

проваджень (справ), суб’єкти таких злочинів мають, у переважній більшості – 

майже 64% випадків, вишу повну або базову вищу технічну освіту. 22% мали вищу 

економічну освіту відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Останні 

14% мали інші види (спеціальності та спеціалізації) та ступені освіти. Можна 

констатувати вчинення таких злочинів, як прояв діяльності «білокомірцевої» 

злочинності. При цьому наявність диплому про вищу технічну освіту не є 

об’єктивним свідченням високого рівня правосвідомості осіб, які вчинили 

розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості. 

За сімейним станом переважна більшість досліджуваних злочинців, а це 

приблизно 76%, характеризується як одружені чи заміжні. Ми схильні розглядати 

сім’ю, як фактор впливу на формування корисливих мотивів, а саме покращення 

матеріального становища родини. У науковій літературі зовсім не згадується про 

таких елемент впливу як наявність у суб’єкта злочину коханки чи коханця. На нашу 

думку, певна кількість злочинів вчиняється за ради матеріального благополуччя 

коханки чи коханця. Тому, вважаємо за доцільне рекомендувати слідчим, при 

розслідуванні подій вказаної категорії, при встановленні мотивів вчинення злочину 

розглядати як фактор впливу на формування корисливого мотиву прагнення 

благополуччя родини чи коханки (коханця). 

Матеріальний стан суб’єкта досліджуваного злочину теоретично повинен 

прямо залежати від сукупного сімейного доходу, який складається з законно та 

незаконно отриманих матеріальних благ. Розмір заробітної платні суб’єкта злочину 

є вище за середній і відповідає керівним посадам на підприємстві. При цьому, 

враховуючи дохід, отриманий злочинним шляхом, від вчинення протиправного 

діяння, матеріальний стан може бути оцінений як добрий, хоча це твердження і 

володіє ярко вираженою рисою відносності. Блага, що отримані злочинним шляхом, 

за низкою проаналізованих матеріалів кримінальних проваджень, заощаджувались 

та накопичувались для здійснення крупної покупки (нове житло, ремонт квартири, 

новий транспортний засіб, дача, меблі, відпочинок, подорожі, хобі). 
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Хобі [313] осіб, що вчинили розкрадання бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості, у ході розслідування не встановлювались, бо згідно з 

вимогами ст. 91 КПК України не є обставиною, що підлягає доказуванню. На нашу 

думку, дороге хобі, наприклад, колекціонування будь-чого, може прямо або 

опосередковано впливати на формування мотиву вчинення вказаного злочину. 

За матеріалами кримінальних проваджень (справ) особи, що вчинили 

досліджувані розкрадання, особистої охорони та попередніх судимостей не мали. 

Окремі з них мали зв’язки з високопосадовцями, депутатами, керівниками місцевих 

правоохоронних органів, що створювало певні труднощі, у вигляді різних форм 

протидії розслідуванню. 

Крім соціальних властивостей суб’єкта злочину вважаємо за доцільне 

дослідити психологічні. Нагадаймо, що них відносимо: психотип людини, риси 

характеру, світогляд, знання, уміння та навички, особисті здібності, наявність 

лідерських завдатків, тощо. 

Особи, що вчиняють розкрадання бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості, як правило, відрізняються інтелектуальним рівнем вище 

середнього та наявністю певних лідерських завдатків. Це обумовлено вимогами до 

посад, які надають можливість розпорядитися бюджетними коштами. Разом з цим 

відзначимо, що у ряду розкрадачів зневажливе відношення до служби нерідко 

маскується зовні зразковим виконанням своїх посадових обов’язків та вимогливістю 

до підлеглих. 

Переважна більшість досліджуваних злочинів вчиняються з корисливих 

мотивів. У ході вивчення матеріалів кримінальних проваджень (справ) означеної 

категорії було встановлено, що у 183 випадках зі 187 досліджених присутні дані, які 

вказують на ярко виражений корисливий мотив (Додаток В). Це складає приблизно 

98 % від загальної кількості фактів. У інших 2%, незважаючи на вимоги ст. 91 КПК 

України [4], мотив взагалі встановлений не був, що вказує на помилки при 

досудовому слідстві. 

О.О. Титаренко, під час вивчення кримінальних справ, встановив таку на його 

думку негативну тенденцію, що не завжди на стадії досудового слідства 
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з’ясовується зміст мотивів вчинення цих злочинів і у вироках суду іноді дається 

стандартне їх формулювання [326, с. 53]. На нашу думку та відповідно до ст. 374 

КПК України [4], вироки суду і не повинні містити зміст чи характеристику мотивів 

вчинення цих злочинів та обмежитись стандартним їх формулюванням.  

Засуджені за вказані злочини мали позитивну характеристику за місцем 

роботи та місцем проживання. 

Стосовно такої кримінально-правової ознаки як співучасть можна вказати, що, 

на нашу думку, більше половини таких злочинів вчинялися за попередньою змовою 

групою осіб, а менша частина – одноосібно. Враховуючи специфіку розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості у змові приймали 

участь з одного боку керівники підрозділів чи підприємства (директор, заступник 

директора, начальники структурних одиниць та інші) та фінансово-бухгалтерські 

працівники (головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера). Необхідність 

змови обумовлена суттєвою різницею у повноваженнях вказаних посадових осіб і 

усвідомленням того, що прямий або опосередкований доступ до бюджетних коштів 

відкривається при вмілому поєднанні службових обов’язків. Однак, у ході вивчення 

матеріалів кримінальних проваджень (справ) означеної категорії було встановлено, 

що лише у 30 випадках зі 187 досліджених присутні дані, які вказують на наявність 

попередньої змови при вчиненні розкрадання бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості, що, відповідно, складає 16 % (Додаток В). Така ситуація 

формується під вливом низки факторів, які доцільно розглядати лише у комплексі, 

за допомогою кримінологічного інструментарію. 

І.М. Даньшин цілком обґрунтовано вказує, що рівень рецидивної злочинності 

притаманний для господарських злочинів [226, с. 73] є дуже низьким. І з цим не 

можна не погодитись, бо особи засуджені за розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості у майбутньому не допускаються до 

займання відповідальних посад і відповідно не мають нагоди вчинити злочини 

повторно. 

Потреба вирішення ряду криміналістичних завдань, які стосуються особи 

злочинця, призвела до виділення двох наступних груп розкрадачів бюджетних 
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коштів на підприємствах вугільної промисловості. При цьому зазначимо, що 

віднесення розкрадачів до тієї або іншої групи відбувалося з урахуванням умовних 

кримінологічних даних про особисті потреби, цілі і мотиви та інше. 

Першу групу розкрадачів формують ті, що мають стійку корисливу 

мотивацією. Прагнення до накопичення грошових коштів, цінностей, коштовностей 

є потребою даної групи розкрадачів. До посад, які займають злочинці цієї групи 

відносяться: директори, заступники директорів, головні бухгалтери та інші посадові 

особи, які іноді є співучасниками. З моменту призначення на посаду певний час 

виконання своїх службових обов’язків цими розкрадачами не викликає нарікань з 

боку керівництва МЕВП України та контролюючих органів. Вони чітко інколи 

показово виконують службові обов’язки, які вказані у посадовій інструкції. Знають 

нормативно-правову базу, що регламентує господарчу діяльність підприємствах 

вугільної промисловості. Економно, а часом для публіки занадто економно, 

відносяться до державних коштів. Розкрадачі цієї групи ретельно обирають спосіб 

вчинення розкрадання бюджетних коштів і приховують сліди, діють обдумано з 

урахуванням обстановки, що складається, прораховують подальший розвиток 

ситуації, за необхідністю активно створюють відповідні умови. Упевнившись у 

своїй безкарності вони продовжують вчинення розкрадань тривалий час. 

Результатом такої протиправної діяльності буде удосконалення способів скоєння 

злочину та певна кількість епізодів її прояву. Протидія розслідуванню суб’єктами 

вказаної групи здійснюється у різних формах: заперечується причетність до 

злочину, перекручуються фактичні дані з метою уникнення покарання, 

представляється вчинене як непорозуміння, здійснюється вплив на встановлених та 

можливих свідків, знищуються викривальні документи, вчиняється тиск на слідчого 

за допомогою скарг про протиправні методи ведення розслідування.  

До другої групи розкрадачів віднесли тих, хто вчиняє такі злочини при 

наявності сприятливої ситуації у обстановці безконтрольності з боку керівництва та 

контролюючих органів. Обстановка безконтрольності як криміногенний чинник 

впливає на формування злочинного наміру на заволодіння грошовими коштами. 

Ситуативні злочинці мають стійкий потяг до наживи, але обмеженими власними 
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можливостями. Використовуючи вказані сприятливі умови можуть вчинити 

розкрадання у великих розмірах. Зазвичай результатом їх злочинної діяльності є 

порівняно невеликі суми бюджетних грошей, що обумовлено несприятливими 

обмеженими можливостями. Слід зазначити, що особи даної групи 

характеризуються позитивно як на роботі, так і в побуті. Знають фінансовий і 

бухгалтерський обліки на рівні достатньому для пояснення сумнівних 

господарських операцій. Метою розкрадання, як правило, є покращення 

матеріального стану чи задоволення побутових потреб, що виникли унаслідок 

тимчасових утруднень. Протидія розслідуванню суб’єктами другої групи в 

основному здійснюється у формі заперечення самого злочину – представлення 

кримінально-караної події як непорозуміння чи незначне порушення фінансової 

дисципліни. Для цього використовуються посилання на різного роду скасовані, 

змінені або застаріли положення та інструкції. Власна вина заперечується, при 

цьому присутні намагання перекласти провину інших осіб. 

Розкрадання у великих і особливо великих розмірах, що ретельно 

замаскуються та продовжуються тривалий час, вчиняються переважно особами, що 

посідають керівні посади та працюють на вугледобувних підприємствах більше 15 

років. Нерідко такі розкрадання вчиняються групою, в яку можуть входити окремі 

керівники підприємства, працівники бухгалтерії та складу. Виявити вказані 

розкрадання можна лише в результаті зіставлення багатьох документів і аналізу 

сутності фінансових операцій. Складність полягає ще в тому, що розкрадач 

пропрацювавши на підприємстві багато часу і просунувшись по кар’єрній драбині, 

встигає ознайомитись з повним технологічним циклом шахти; функціональними 

обов’язками багатьох посад; фінансовим, бухгалтерським та складським 

документообігом; обігом матеріальних цінностей; методами роботи контролюючих 

та правоохоронних органів. Такі знання розкрадача надають можливість вчинити 

злочин з мінімальною кількістю як матеріальних, так і ідеальних слідів. 

Розкрадання, що не досягають великих розмірах, вчиняються значною 

кількістю епізодів переважно особами, що працюють на вугледобувних 

підприємствах невеликий термін. Вказані злочини характеризуються неповнотою 
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дій з приховання та простотою способів вчинення, що обумовлено обмеженістю їх 

повноважень. Для вчинення таких розкрадань використовуються прості фінансові 

операції, які інколи супроводжуються фальсифікацією окремих документи.  
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1.4. Типові способи вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості та їх матеріальне й ідеальне відображення 

 

Фінансування державних підприємств вугільної промисловості України, які 

підпорядковані МЕВП України, здійснюється з державного бюджету. Раніше нами 

вказано, що Кабінет Міністрів України, відповідно до частини сьомої статті 20 

Бюджетного кодексу України [2], затвердив Порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та 

торфодобувної промисловості [26]. Відповідно п. 4 вказаного Порядку бюджетні 

кошти повинні використовуватися з метою підвищення ефективності 

функціонування вугільної промисловості… [26] Бюджетні кошти, які виділяються 

для досягнення вказаних цілей, дуже часто стають предметом злочинного посягання 

розкрадачів-розпорядників (замовників) та розкрадачів-підрядників (поставщиків). 

Таке штучне «недофінансування» вугільної галузі виключно негативно відбивається 

на її сталому розвитку та призводить до таких шкідливих наслідків, як: тотальна 

зношеність парку гірничошахтного устаткування; погіршення умов праці; 

порушення правил безпеки при проведенні видобувних та пов’язаних з цим робіт; 

погіршення екологічної ситуації; зайве, нецільове та нераціональне витрачання 

бюджетних коштів. Враховуючи вказане, виникає необхідність висвітлення способів 

вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості 

та їх матеріальне й ідеальне відображення. 

Криміналістика розглядає спосіб вчинення злочину як об’єктивну 

закономірність процесу утворення доказів, пізнання якої дозволяє створювати 

науково обґрунтовані засоби, прийоми та методи виявлення, фіксування та 

дослідження доказів. Спосіб вчинення злочину складається з комплексів 

взаємопов’язаних дій злочинця, котрі залишають у зовнішньому світі властиві йому 

сліди-відображення. Дії з підготовки до вчинення та приховання злочину, які 

входять у спосіб, знаходяться у взаємозумовленому зв’язку між собою та з часом й 

місцем їх вчинення, з використанням тих або інших знарядь та засобів. 
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Таку наукову категорію, як спосіб вчинення злочину, з криміналістичних 

позицій досліджували такі провідні українські вчені, як: В.Д. Берназ, В.В. Бюрюков, 

А.Ф. Волобуєв, В.Г. Гончаренко, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, О.Н. Колесниченко, 

В.В. Лисенко, Г.А. Матусовський, М.В. Салтєвський, М.Я. Сегай, Р.Л. Степанюк, 

В.В. Тищенко, В.Ю. Шепітько, а також відомі зарубіжні дослідники: Р.С. Бєлкін, 

О.М. Васильєв, В.Б. Вєхов, Л.Я. Драпкін, Г.Г. Зуйков, Є.П. Іщенко, В.Я. Колдін, 

М.П. Яблоков та інші. Їх дослідження безперечно представляючи теоретичну і 

практичну значущість, збагачують криміналістику, але, на нашу думку, способи 

вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості 

та їх матеріальне й ідеальне відображення заслуговують на потребують більш 

докладного висвітлення. 

Значний внесок у дослідження способів скоєння економічних злочинів у 

вугільній промисловості зробили Б.Г. Розовський «Розслідування та попередження 

державного майна у вугільній промисловості» (1967 рік) [296] та О.О. Титаренко 

«Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній промисловості 

(кримінологічний аспект)» (2006 рік) [325]. Вказані дисертаційні дослідження є 

змістовними та досить цікавими, але праця Б.Г. Розовського частково втрачає свою 

актуальність з урахуванням змін у соціально-економічному житті країни та часу, що 

минув. У відносно сучасній науковій праці О.О. Титаренка (підрозділ 1.3. «Способи 

вчинення економічних злочинів у вугільній промисловості») досліджується 

класифікація найбільш поширених способів вчинення економічних злочинів, які 

пов’язані з особливістю функціонування підприємств цієї промисловості, виключно 

з позицій кримінології, що не дає достатньої та прийнятної інформації для 

результативного її використання у розслідуванні. Разом з цим зазначимо, що 

побудова сучасної дієвої методики розслідування розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості неможлива без відомостей, які докладно 

відображають вказану злочинну діяльність. Тож, проведення сучасного 

криміналістичного дослідження способів вчинення розкрадань бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної промисловості, що підкріпляється матеріалами 

кримінальних проваджень, є обґрунтовано необхідним. 
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Науки юридичного циклу – кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика, кримінологія та оперативно-розшукова діяльність (далі – ОРД), які 

розглядають спосіб вчинення злочину, вкладає в його поняття дещо різні значення. 

Але як справедливо зазначив Г.Г. Зуйков: «… криміналістичне поняття і значення 

«способу скоєння злочину» є найширшим й найбільш ємним» [158, с. 11]. За 

результатами вдалого дослідження Г.Г. Зуйкова було сформоване вчення про спосіб 

скоєння злочину, який, у свою чергу, став одним з основних елементів 

криміналістичної характеристики та зайняв її центральну частину за вираження 

функціональної сторони злочинної діяльності [222, с. 688-689]. 

Особливо важливу роль даних про спосіб вчинення злочину на практиці важко 

переоцінити. Н.П. Яблоков з цього приводу, цілком обґрунтовано зазначає, що чим 

швидше будуть знайдені відомості про спосіб скоєння злочину, тим успішніше 

йтиме його розкриття, оскільки знання даних про спосіб багато в чому сприяє 

формуванню імовірних слідчих версій про особу або про коло осіб, які можуть 

вчинити злочин, про окремі істотні деталі механізму і властивості інших елементів 

криміналістичної характеристики [349, с. 67]. З цим неможна не погодитись, бо дії з 

приготування до злочину, його скоєння і приховування в більшості випадків 

визначають весь злочинний механізм [251, с. 102-103]. Завдяки цьому практика йде 

саме по шляху невідкладного пошуку криміналістично значимої інформації, що 

спрямований на виявлення відомостей про спосіб скоєння злочину. 

Історично склалося, що вчені-криміналісти розглядали спосіб скоєння злочину 

в широкому (Р.С. Бєлкін, Л.Я. Драпкін, Г.Г. Зуйков, О.Н. Колесниченко, 

М.П. Яблоков) і вузькому (О.М. Васильєв, В.П. Колмаков) аспектах. Така 

криміналістична категорія в широкому значенні складає трьохланкову систему дій, 

що пов’язані з підготовкою, скоєнням і приховуванням злочину. У вузькому 

значенні мається на увазі тільки безпосереднє вчинення злочину. Обмеженням тут, 

за слушними міркуваннями В.Ф. Єрмоловича, може виступати момент закінчення 

злочину [145, с. 41]. 

Особливу позицію по відношенню до способу скоєння злочину має 

Р.С. Бєлкін. Під способом скоєння злочину він розуміє систему умисних дій з 
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підготовки, скоєння і приховування злочину, що охоплюється єдиним злочинним 

задумом, детерміновану психофізичними якостями особи злочинця (його 

співучасників) і вибірковим використанням ним (ними) відповідних умов, місця, 

часу, а також врахуванням можливих дій (бездіяльності) з боку потерпілого, інших 

осіб [76, с. 359]. Специфіка визначення полягає у врахуванні злочинцем можливих 

дій (бездіяльності) з боку потерпілого, інших осіб, що на практиці буває не так вже і 

часто.  

Не дослідуючи різноманіття точок зору вчених на поняття, зміст, структуру 

способу скоєння умисного злочину ми визначили як найприйнятнішу та авторитетну 

позицію Г.Г. Зуйкова, до якої і приєднуємося. Позиція цього вченого відносно 

способу скоєння злочину має міцне підґрунтя завдяки проведенню глибокого 

комплексного дослідження цієї наукової категорії. «Спосіб скоєння злочину – це 

система дій з підготовки, скоєння і приховування злочину, детермінована умовами 

зовнішнього середовища і психологічними якостями особи, пов’язаними з виборчим 

використанням відповідних засобів та умов його місця і часу» [158, с. 205]. 

Визначення способу скоєння злочину сформоване Г.Г. Зуйковим у 1970 році було 

настільки вдалим, що не викликало жодних заперечень наукової спільноти [111, с. 

52; 329, с. 94], і є актуальним аж до сьогодні. 

При вивченні спеціальної літератури нами було визначено, що способи 

вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості 

досліджувалися у різних аспектах. Як правило, результатами таких досліджень було 

формування певних загальних класифікацій способів вчинення економічних 

злочинів, серед яких були і розкрадання. Розглянемо наприклад, класифікацію 

типових способів злочинів при закупівлі гірничошахтного обладнання для вугільної 

промисловості за бюджетні кошти, яка була розроблена співробітниками УДСБЕЗ 

УМВС України в Луганській області: 1) закупівля гірничошахтного устаткування, 

яке було у використанні під видом нового; 2) закупівля гірничошахтного 

устаткування, яке за ціною перевищує ринкову; 3) проведення безтоварної операції; 

4) проведення фіктивних тендерних торгів; 5) завищення обсягів бюджетного 

фінансування шляхом включення до плану бюджетного фінансування завищених 



75 

 

обсягів необхідного устаткування; 6) закупівля неякісного устаткування; 

7) нецільове використання бюджетних коштів» [255, с. 5]. На наш погляд, у цій 

класифікації не зовсім коректно розмежовуються дії злочинців-розкрадачів 

бюджетних коштів при закупівлі гірничошахтного обладнання на підприємствах 

вугільної промисловості, що свідчить про відсутність критерію-ознаки при її 

побудові. Вказана класифікація вважається нами не зовсім вдалою, однак підхід до її 

формування, відповідно до напрямів господарської діяльності підприємства 

вугільної промисловості, є обґрунтованим та перспективним. 

Інший погляд на класифікацію способів вчинення економічних злочинів у 

вугільній промисловості має О.О. Титаренко. Учений виділяє такі способи: 

викрадання товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) за участю службових осіб; 

незаконні дії щодо нарахування на підприємствах вугільної галузі заробітної плати, 

премій та регресів; нецільове використання бюджетних коштів; неправильне 

списання основних засобів на таких підприємствах, шляхом зловживанням 

службовим становищем; укладання службовими особами фіктивних або економічно 

невигідних угод на закупівлю обладнання та інших ТМЦ у комерційних структур; 

порушення правил надання певних приміщень вугледобувних підприємств в оренду 

комерційним структурам; ухилення від сплати податків, вчиненими службовими 

особами вугледобувних підприємств; шахрайство з фінансовими ресурсами; 

зловживання службовими особами під час реструктуризації вугледобувних 

підприємств та під час виконання програми соціального захисту вивільнюваних 

працівників цих підприємств [325, с. 14]. Класифікація О.О. Титаренка відрізняється 

більшою повнотою, проте не є досконалою, бо по-перше, наведені позиції не 

виключають одна одну; по-друге, відчувається кримінологічний характер 

класифікації, де вказуються разом зі злочинами інші можливі не кримінально-карані 

правопорушення, як-то «порушення правил надання певних приміщень в оренду». 

Класифікація способів розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості, що відображає нашу точку зору, одночасно повинна 

базуватися на термінах ст. 191 КК України – як спеціальної норми, яка передбачає 

кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним 
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шляхом зловживання службовим становищем та, відповідно, враховувати 

специфічні напрямки господарської діяльності досліджуваних підприємств [85; 175, 

с. 63-73; 192, с. 42-52; 249, с. 62-69]. Доцільно також зважати на п. 23 Постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 року №10 «Про судову практику 

у справах про злочини проти власності», що вказує на предмет привласнення та 

розтрати, як на лише те чуже майно (у нашому випадку бюджетні кошти), яке було 

ввірене винній особі чи перебувало в її законному віданні, тобто таке майно, що 

знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала 

повноваження щодо розпорядження, управління, використання … [32].  

Беручи до уваги викладене, принципи системного підходу до пізнання 

дійсності явищ, вивчені матеріали 187 кримінальних проваджень (справ), а також 

специфіку кошторисного державного фінансування господарської діяльності, 

способи розкрадань (привласнення, розтрати та заволодіння шляхом зловживання 

службовим становищем) бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості [142, с. 109] можна поділити на такі види:  

1) 31 % - розкрадання фонду заробітної платні, тобто незаконне нарахування 

та виплата основної та додаткової заробітної платні, доплат та премій особам, які 

фактично не працювали на підприємстві вугільної промисловості; незаконна оплата 

робіт, які фактично не виконувались чи виконувалися не у повному обсязі, або з 

нижчим ступенем складності та інше (58 матеріалів кримінальних проваджень 

(справ). 

2) 2 % - розкрадання коштів державної підтримки, які виділяються на часткове 

покриття витрат із собівартості вугільної продукції, тобто фактично на покриття 

збитків вугледобувних підприємств (4 матеріала кримінальних проваджень (справ);  

3) 41 % - розкрадання коштів, які виділяються на закупівлю товарів, робіт і 

послуг для технічного переоснащення шахт або поточних виробничих потреб, у 

тому числі, на нове будівництво, капітальний та поточний ремонт, проведення 

екологічних заходів при реструктуризації підприємств вугільної промисловості та 

інше (76 матеріалів кримінальних проваджень (справ); 



77 

 

4) 26 % - розкрадання бюджетних коштів, що пов’язані з відрядженнями 

працівників підприємства (49 матеріалів кримінальних проваджень (справ) (Додаток 

В) [164, с. 157-164]. 

Саме така класифікація способів розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості, на наш погляд, охоплює увесь спектр 

вказаних злочинів та надає можливість повніше пізнати їх сутність. Необхідно 

також визнати, що способи вчинення розкрадань бюджетних коштів постійно 

розвиваються, еволюціонують, прогресують та все ж віддзеркалюються 

протиправними діяннями в зовнішньому середовищі, що дозволяє їх вивчати та 

будувати ефективну дієву методику розслідування вказаних злочинів.  

Розглянемо детально способи розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості відповідно до запропонованої нами класифікації. 

Розкрадання фонду заробітної платні, тобто незаконне нарахування та 

виплата основної та додаткової заробітної платні, доплат та премій особам, 

які фактично не працювали на підприємстві вугільної промисловості; незаконна 

оплата робіт, які фактично не виконувались чи виконувалися не у повному 

обсязі, або з нижчим ступенем складності та інше. 

Результати аналізу вивчених матеріалів кримінальних проваджень (справ), що 

початі за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 КК України, щодо розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості вказує на те, що їх 

певну частину було вчинено відносно фонду заробітної платні з використанням осіб, 

які фактично не працюють на підприємстві, але за документами перебувають у його 

штаті. Безробітні особи чи особи, що займаються підприємницькою діяльністю, за 

власної ініціативи чи піддавшись на умовляння посадовців підприємства вугільної 

промисловості, передають заяву про працевлаштування до відділу кадрів. Указані 

дії виконуються без наміру працювати на підприємстві. На основі заяви про 

працевлаштування та документів, що підтверджують необхідний стан здоров’я, 

освіту та фах, формується наказ про прийняття на роботу із зазначенням посади в 

конкретному підрозділі підприємства, про що робиться відповідний запис у трудову 

книжку. Після такого оформлення робітник під особистий підпис проходить 
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інструктаж з додержання правил техніки безпеки. Одночасно бухгалтерія 

підприємства заводить особову картку та визначає розмір заробітної платні, 

враховуючи посадовий оклад, особливі умови праці, інтенсивність та інше. 

Працівник укладає угоду з певним банком на обслуговування розрахункового 

карткового рахунку, з доступом до нього за допомогою пластикової карти. Дані про 

це поступають з банку до бухгалтерії підприємства вугільної промисловості для 

забезпечення перерахування зароблених коштів. Далі вказаний працівник повинен 

приступити до роботи, але цього не відбувається. За злочинним задумом табельник, 

який повинен вести табельний облік фактичного часу перебування працівників на 

робочих місцях підприємства, а за відсутності такої штатної одиниці – керівник 

(заступник керівника) його підрозділу, у кінці звітного періоду без фактично 

виконаної роботи, у встановленому порядку складає та підписує табель обліку 

робочого часу. Указаний табель, що містить неправдиві відомості про фактично 

відпрацьований час, понаднормові години роботи, порушення трудової дисципліни і 

т.д., подається до бухгалтерії, де нараховується заробітна платня за звітний період. 

Після проведення обов’язкових відрахувань (податок на доходи фізичних осіб, 

єдиний соціальний внесок та інші) незаконно нараховані гроші надходять на 

особистий рахунок працівника і виникає можливість ними розпорядитися: отримати 

готівку через банкомат чи здійснити будь-яку транзакцію. 

За вірними даними О.О. Титаренка та матеріалів досудового слідства 

(протоколів допитів свідків та обвинувачених) відомо, що в кінці звітного періоду 

такий працівник сам отримує кошти, які потім розподіляються між усіма, хто про 

нього знає, або рідше кошти замість нього може отримувати керівник підрозділу за 

його письмовим дорученням [326, с. 65].  

З особистого досвіду зазначимо, що у більшості випадків, працівникам, яким 

лише нараховувалася заробітна платні без фактичного виконання роботи, під час 

прийому на підприємство повідомлялося, що вони повинні відразу передати 

зарплатню банківську картку керівникові підрозділу шахти. Тобто вони повністю 

віддавали власну заробітну платню за можливість мати трудовий стаж для 

отримання пенсії. Так, начальник відділу адміністративно-господарчої частини 
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шахти №5 Перевальського району Луганської області гр. Ш. вступив у злочинну 

змову з гр. Р., допоміг їй оформитися прибиральником службових приміщень, 

особисто підписував табелі обліку робочого часу на протязі двох років, хоча робота 

гр. Р. не виконувалася. У вказаний період гр. Р. була нарахована зарплатня в розмірі 

28 тис. грн., яку отримував гр. Ш. з банківської картки гр. Р.  

У практиці дисертанта були випадки, коли особи за документами працювали 

на шахті під землею, а насправді працювали на поверхні та виконували більш легку 

роботу. Так, гр. П. за був прийнятий на посаду оператора добувного комбайну, а 

фактично працював водієм директора шахти і під землю жодного разу не опускався. 

Схожі випадки у ході дослідження фіксував Б.Г. Розовський у 1968 році [296, с. 94-

95]. З цього прикладу видно, що таким особам, нараховується заробітна плата не за 

своїм місцем роботи і не без допомоги посадових осіб шахти, таких як: директор 

шахти (його заступники), керівник структурного підрозділу, гірничий майстер, 

головний інженер, головний енергетик, головний маркшейдер, начальник зміни, які 

забезпечують документальне підтвердження виконаного обсягу роботи.  

Іншим способом вчинення розкрадання фонду заробітної платні є приписки. 

Коли працівникові, який дійсно працює на посаді, що відповідає документам з 

відділу кадрів шахти, за домовленістю з керівником підрозділу, у документах обліку 

робочого часу робляться відповідні приписки. Тобто до часу, який він дійсно 

працював, додають кілька наднормових годин. Рідше вказують додатковий вихід на 

роботу у нічний час чи у святковий день, для незаконного отримання оплати такої 

праці за підвищеною тарифікацією. При отриманні зарплатні гроші за приписаний 

час розподіляються між керівником і працівником. Так, протягом двох років 

гірничий майстер шахти Суходольська гр. Л., вступивши у злочинну змову з гр. К., 

який працював електрослюсарем підземним, приписував останньому наднормові 

години праці. За матеріалами ревізії у вказаний період гр. К. зайво отримав 

зарплатню в розмірі 28 тис. грн. [216].  

Слідова картина за переліченими способами складається з сукупності 

матеріальних та ідеальних слідів, які повністю відображають дії розкрадачів. До 

характерних матеріальних слідів можна віднести: заяву про працевлаштування, 
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наказ про прийняття на роботу, трудову книжку, медичну довідку, копії диплому 

про певний рівень освіти, набуття спеціальності чи фаху, особову картку, угоду з 

банком на обслуговування розрахункового карткового рахунку, пластикову картку 

працівника, табелі (відомості) обліку робочого часу, документи з начислення 

заробітної плати. Додатково носіями криміналістично значимої інформації будуть: 

файли про начислення заробітної платні, які передаються до банку, що здійснює 

обслуговування розрахункового карткового рахунку працівника підприємства 

вугільної промисловості; файли бухгалтерії та банку про податкові та неподаткові 

відрахування від суми начисленої заробітної платні працівника (наприклад, 

аліменти чи єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду України, а також 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування); файли банку 

про рух коштів на розрахункового карткового рахунку працівника; файли з фото чи 

відео зображеннями зроблені під час зняття грошей у банкоматах або у приміщенні 

представництв банків; файли територіальних філій Пенсійного фонду України і 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування в місті 

мешкання суб’єкта злочину. 

Необхідно також вказати на можливі носії доказової інформації, а саме на 

виробничо-технічну, санітарно-гігієнічну і обліково-контрольну документацію, 

складання якої обумовлено технологічним циклом видобувного підприємства, яка 

мали б відображати повсякденне виконання працівником функціональних 

обов’язків: журнал (книга) інструктажів з додержання правил техніки безпеки; 

журнали отримання саморятівників та ламп; журнал з додержання правил техніки 

безпеки при спуску під землю; табель обліку осіб, які спускаються у шахту; журнал 

про отримання засобів праці; журнал отримання ключів від службових приміщень; 

журнал реєстрації працівників на пропускному пункті шахти та інші.  

При вчиненні розкрадання фонду заробітної платні підприємства вугільної 

промисловості шляхом утримання особи у штаті без виконання нею функціональних 

обов’язків, чи незаконної оплати легкої праці за тарифами важкої, чи приписок 

робочого часу – формуються також ідеальні сліди, що залишаються у пам’яті 

підозрюваних (обвинувачених) та свідків. Коло осіб, які володіють інформацією про 
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вчинення злочину вказаними способами, обумовлено їх займаними посадами й 

обсягом покладених на них обов’язків.  

Досліджуючи матеріали кримінальних проваджень ми звернули увагу на той 

факт, що такі псевдопрацівники жодного разу не надавали до відділу кадрів 

підприємства листки тимчасової непрацездатності. Це пояснюється відсутністю 

потреби в їх отриманні, що можна використати у доказуванні.  

Загальним недоліком практики є небажання слідчих, під приводом труднощів 

доступу, шукати та вивчати документацію, яка ведеться на підземних ділянках 

шахти. Це, на думку дисертанта, призводить до послаблення доказової бази у 

матеріалах кримінального провадження. 

Розкрадання коштів державної підтримки, які виділяються на часткове 

покриття витрат із собівартості вугільної продукції, тобто фактично на 

покриття збитків вугледобувних підприємств. 

Для визначення потреби вугледобувного підприємства у державній підтримці 

визначається його рентабельність та економічна ефективність діяльності за 

допомогою співвідношення ринкової ціни на вугільну продукцію до її собівартості. 

За сучасними економічними дослідженнями співвідношення середньої собівартості 

однієї тони вугільної продукції до середньої ринкової ціни однієї тони вугільної 

продукції робиться висновок про збитковість більшості вугледобувних підприємств 

та необхідності зменшення і впорядкування їх витрат [122, с. 92]. Всупереч 

принципам ведення господарства витрати підприємств не переглядаються, а замість 

цього вони отримують грошову державну підтримку на часткове покриття витрат із 

собівартості готової товарної продукції, яка спрямовується на забезпечення доступу 

до запасів якісного вугілля, для забезпечення енергетичної безпеки країни. 

Вихідними даними для оцінки діяльності вугледобувних підприємств для 

визначення обсягів державної підтримки є такі прогнозні показники: 1) обсяг 

видобутку рядового вугілля, визначеного на основі виробничого потенціалу; 

2) обсяг готової товарної вугільної продукції за видами, в розрізі марок і сортів; 

3) ціни за видами готової товарної вугільної продукції, в розрізі марок і сортів з 

урахуванням її якості; 4) витрати із собівартості готової товарної вугільної 
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продукції; 5) збитки від виробництва готової товарної вугільної продукції. 

Прогнозні обсяги готової товарної вугільної продукції визначаються для кожного 

вугледобувного підприємства окремо, виходячи з асортименту її випуску, з 

урахуванням попиту на таку продукцію, якісних показників, прогнозованого рівня 

цін та з урахуванням фактичних показників у попередньому періоді. Рівень витрат із 

собівартості готової товарної продукції залежить від природних умов залягання 

пластів, технічного, технологічного, організаційного процесів, пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин, розвитку виробництва і збільшення обсягів 

видобутку вугілля та ефективного використання коштів державної підтримки 

вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової 

товарної вугільної продукції [42]. 

Указуючи у фінансових документах завищені прогнозні показники з обсягу 

видобутку рядового вугілля, витрати із собівартості готової товарної вугільної 

продукції, збитки від виробництва готової товарної вугільної продукції керівництво 

вугледобувного підприємства збільшує розмір державної підтримки на часткове 

покриття витрат із собівартості вугільної продукції. Наслідком такого службового 

підроблення буде безпідставне одержання, з подальшою розтратою, завищених 

обсягів вказаної державної підтримки для вугледобувного підприємства [296, с. 154-

180]. Так, посадові особи державного підприємства Луганщині завищили обсяги 

бюджетного фінансування за державною програмою «Державна підтримка 

вуглевидобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості, а також 

будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам’яного 

вугілля» та незаконно нарахували та виплатили надбавки за інтенсивність праці 

інженерно-технічним працівникам, чим завдали збитків державі на суму 213,4 тис. 

грн. [206].  

Такий спосіб розкрадання бюджетних коштів передбачає постійне та 

регулярне внесення завідомо неправдивих відомостей у бухгалтерські, оперативні, 

виробничі, складські й інші документи для виправдання отриманої державної 

підтримки на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції, які і 

будуть носіями криміналістично значимої інформації. Так, як це було у відношенні 
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посадових осіб відокремленого підприємства «Шахта «Лутугинська» ДП 

«Луганськвугілля», які впродовж двох років вносили недостовірні відомості у 

документи суворої звітності щодо фактичного об’єму та якості видобутого вугілля, в 

наслідок чого незаконно отримували бюджетні кошти за статтею «Державна 

підтримка на часткове погашення витрат із собівартості вугільної продукції», чим 

завдали державі матеріальні збитки в сумі 3,5 млн. грн. [212]. 

До осіб, які володіють інформацією про вчинення розкрадання вказаним 

способом, можна віднести: директора підприємства, усіх його заступників, 

головного бухгалтера, головного маркшейдера, головного інженера шахти, 

головного енергетика. Такий перелік пояснюється тим, що заявку на бюджетне 

фінансування складається на основі прогнозних економіко-технічних показників 

підприємства, які обчислюються за допомогою даних, котрі надані вказаними 

посадовими особами.  

Розкрадання коштів, які виділяються на закупівлю товарів, робіт і послуг 

для технічного переоснащення шахт або поточних виробничих потреб, у тому 

числі, на нове будівництво, капітальний та поточний ремонт, проведення 

екологічних заходів при реструктуризації підприємств вугільної промисловості 

та інше. Дисертант розглядає вказані способи вчинення розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості у групі, тому що їх об’єднує єдина 

процедура (освоєння) бюджетних ресурсів, шляхом проведення публічних 

закупівель товарів, робіт та послуг. 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про архітектурну діяльність» [6] до 

будівництва відноситься нове будівництво, реконструкція, реставрація та 

капітальний ремонт. Отже, через єдине нормативно-правове регулювання наведених 

видів будівництва та схожість документообігу, при виконанні таких робіт, вважаємо 

за доцільне розглядати способи розкрадання коштів, які виділяються на нове 

будівництво, капітальний та поточний ремонт4 разом.  

                                                           
4 Згідно з листом Державного комітету з будівництва та архітектури «Щодо віднесення ремонтно-

будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів» від 30.04.2003 № 7/7-40 капітальний 

ремонт будівлі це комплекс ремонтно-будівельних, робіт, який передбачає заміну, відновлювання 

та модернізацію конструкцій і обладнання будівель в зв’язку з їх фізичною зношеністю та 
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Для реалізації Програми «Українське вугілля», Концепції розвитку вугільної 

промисловості України [31] та Концепції реформування вугільної галузі України 

[29] з бюджету країни щорічно виділяється певний обсяг бюджетних коштів, вагома 

частина з яких спрямовується на будівництво. Відповідно до ст. 7 Закону України 

«Про ліцензування видів господарської діяльності» будівництво відносяться до 

видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню [7]. Вугледобувні 

підприємства, як правило, не мають вказаної ліцензії, а отже і можливості 

самостійно проводити вказані види будівельних робіт, окрім поточного ремонту, 

тому, вимушені шукати підрядника. 

Виходячи з напряму розвитку вугледобувного підприємства, пов’язаного з 

необхідністю будівництва нових промислових (господарчих, адміністративних) 

будівель чи споруд, проектувальником, за оплаченим згідно з ДБН Д.1.1-7-2000 

«Правилами визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, 

що здійснюється на території України» замовленням, створюється пакет проектної 

документації [14; 43]. Для визначення розміру фінансування нового будівництва на 

календарний рік на підставі проектних матеріалів, з додержанням встановлених 

нормативів ціноутворення у будівництві, складається кошторисна документація. 

Згідно із загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в 

капітальному будівництві, кошторисна документація – кошториси та інші 

документи, пов’язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, 

відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості 

будівництва та договірної ціни [19]. Після визначення розміру державного 

фінансування нового будівництва, відповідно до Закону України «Про публічні 

закупівлі», проводиться конкурс для визначення підрядника, який виконає необхідні 

будівельні роботи.  

Існуючий порядок використання (освоєння) бюджетних ресурсів 

унеможливлює вчинення їх розкрадання без співучасників, тобто співучасть 
                                                                                                                                                                                                            

руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращання планування будівлі і 

благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта. Поточний ремонт це комплекс 

ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання 

експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного 

обладнання. 
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об’єктивно обумовлена і детермінована обстановкою вчинення злочину. Отже, 

беручи до уваги матеріали кримінальних проваджень для розкрадання вказаних 

бюджетних коштів, у переважній більшості випадків, за власної ініціативи керівник 

вугледобувного підприємства попередньо змовляється з головним бухгалтером, 

підрядником (майбутнім учасником процедури закупівлі) та посадовими особами, 

що складають тендерний комітет.  

Склад тендерного комітету, відповідно до ст. 11 Закону України «Про публічні 

закупівлі», затверджуються рішенням замовника [13]. У ст. 11 цього ж Закону 

йдеться, що комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та 

неупередженості: планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель; 

здійснює вибір процедури закупівлі; проводить процедури закупівель; забезпечує 

рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця… [13]. При 

усій незалежності комітету кожен з його членів адміністративно підпорядкований 

директорові, а значить і уся діяльність такого органу буде підконтрольна та прямо 

залежатиме від рішень керівника вугледобувного підприємства. Враховуючи раніше 

наведене зазначимо, що директор вугледобувного підприємства традиційно може 

опосередковано впливати на: формування річного плану закупівель та вибір 

переможця процедури закупівлі, що робить тендерний комітет повністю керованим. 

Однак, з упровадженням системи «ProZorro» – офіційного порталу оприлюднення 

інформації про публічні закупівлі України, указаний вплив значно зменшується. 

Згідно з термінами встановленими річним планом закупівель тендерний 

комітет вугледобувного підприємства починає процедуру придбання будівельних 

робіт. До таких робіт п. 22 ст. 1 Закону віднесено: проектування, будівництво нових, 

розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і 

споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в 

будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих 

підприємств та супровідні роботам послуги…, що включаються до кошторисної 

вартості робіт [13]. Тендерний комітет здійснює вибір процедури закупівлі: відкриті 

торги; конкурентний діалог; переговорна процедура закупівлі. Визначившись з 

процедурою закупівлі будівельних робіт здійснюється подання інформації в 
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електронному вигляді через електронну систему «ProZorro». Разом з цим 

формується документація торгів, що містить кваліфікаційні критерії до учасників, 

технічну специфікацію (будівельний проект, креслення) та інше. Вже на етапі 

попередньої кваліфікації тендерний комітет вимагаючи від учасників подання 

документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним 

критеріям (наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність 

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність 

документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів) [13], 

приймає рішення про відмову в участі у процедурі закупівлі «небажаним» фізичним 

чи юридичним особам. 

В.І. Василинчук, О.М. Джужа, В.В. Коряк та В.Р. Сливенко обґрунтовано 

вказують на різноманіття загальних способів порушень процедури закупівель. Так, з 

боку замовників: 1) виконання чи невиконання службовою особою в інтересах 

окремого учасника процедури закупівлі будь-якої дії з використанням наданої їй 

влади чи службового становища, з метою отримання винагороди; 2) службове 

підроблення, тобто внесення службовою особою до тендерної документації завідомо 

неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих 

документів; 3) службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання 

службовою особою своїх службових обов’язків щодо проведення процедури 

закупівлі; з боку учасників процедури закупівлі: 1) надання неправдивої інформації 

з метою участі у процедурах закупівлі; 2) навмисне невиконання умов договору; з 

боку замовників та учасників процедури закупівлі: 1) підроблення тендерної 

документації, документації щодо придбання товарів, робіт і послуг у суб’єктів 

господарювання, з якими досягнуто злочинної змови, з метою проведення 

привласнення бюджетних коштів.; 2) створення фіктивної конкуренції і, як наслідок, 

проведення фіктивних торгів шляхом залучення до участі в торгах «родинних» 

фірм, що подають різні за ціною тендерні пропозиції для формального дотримання 

процедури торгів [195, с. 130-137; 286]. Згадані вчені обмірковано та виважено 

класифікують способи порушень при проведенні державних закупівель. Проте 

забувають наголосити, що перелічені порушення спрямовані виключно на створення 
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відповідних умов для вчинення розкрадання бюджетних коштів. Переважна 

більшість вказаних порушень є нічим іншим, як діями що входять до стадії 

підготовки до розкрадання. Так, у нашому провадженні знаходився матеріал щодо 

посадових осіб ПАТ «Лисичанськвугілля», які незаконно уклали низку договорів з 

ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» на придбання молотків відбійних, у подальшому 

оприбуткували контрафактне гірничо-шахтне обладнання на суму понад 300 тис. 

грн. за підробленими технічними паспортами. Думка про «виконання чи 

невиконання службовою особою, в інтересах окремого учасника процедури 

закупівлі, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, 

з метою отримання винагороди» [195, с. 130-137; 286] має право на існування. Але, 

якщо продовжити далі аналізувати типову ситуацію, то можна дійти висновку, що 

переможець торгів, який здійснив підкуп службовця, обов’язково буде 

відшкодовувати власні витрати на передану неправомірну вигоду, шляхом вчинення 

розкрадання бюджетних коштів. 

Розглядаючи способи розкрадання коштів, які виділяються на нове 

будівництво, можна відзначити такий розповсюджений повноструктурний спосіб 

вчинення злочину, коли керівник вугледобувного підприємства змовляється з 

головним бухгалтером та підрядником (переможцем тендерних торгів). Будівельні 

роботи, відповідно до укладеної угоди, виконуються, і при складанні кошторисної 

документації їх вартість, в цілому, відповідає правилам визначення вартості 

будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») [44] 

та іншим державним будівельним нормам, але їх обсяг та складність значно 

завищується. Разом з обсягом робіт штучно завищується кількість та вартість 

необхідних-витрачених будівельних матеріалів. По завершенню будівництва 

складаються акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) та/чи довідка про вартість 

виконаних будівельних робіт (КБ-3). Якщо, згідно з умовами договору підряду, 

власником виконаних робіт (об’єкта будівництва) до їх передачі замовнику є 

підрядник, то право власності на закінчені роботи (об’єкт будівництва) переходить 

до замовника, з моменту підписання сторонами акта про виконані роботи [19]. Після 

складання та підписання вказаних документів підприємству-підряднику філією ДКС 
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України перераховуються грошові кошти. Посадові особи підрядника переводять 

отримані кошти у готівку та розподіляють їх для привласнення за попередньою 

змовою з іншими особами. Так, при виконанні будівельних робіт у підрозділі ДП 

«Сведловантрацит» в актах виконаних робіт з будівництва виробітки було завищено 

фактично виконані об’єми, чим завдали державним інтересам матеріальні збитки в 

сумі 237,5 тис. грн. [210]. 

Даний спосіб зустрічається у переважній більшості випадків і при виконанні 

капітального та поточного ремонту. Так, як і у попередніх випадках має місце змова 

тих самих осіб, проведення закупівель та укладання угоди з переможцем. Перемога 

під час торгів забезпечується тим, що їх учасник взагалі не планує виконувати 

роботи, а тому надає їх найнижчу вартість. Не виконавши роботи підрядник-

переможець складає акти приймання виконаних робіт (КБ-2в), які підписують 

посадові особи вугледобуваючого підприємства. ДКС України перераховує на 

рахунки підприємства-підрядника грошові кошти за роботи, що виконані в повному 

обсязі. Завершується вчинення даного злочину переведенням отриманих коштів у 

готівку та їх привласненням особами, що приймали участь у змові. 

Розкрадання бюджетних коштів можуть вчинятися способом, коли 

некваліфіковані роботи для вугледобувного підприємства виконуються власними 

працівниками, і в той же час, за фіктивними цивільно-правовими угодами їх вартість 

оплачується стороннім суб’єктам господарювання. Так, у 2010 році власними 

силами був проведений капітальний ремонт споруд одного з воєнізованих 

гірничорятувальних загонів Луганської області. Відповідно до господарської 

документації згаданого загону капітальний ремонт був проведений ТОВ «Е», з 

відповідною оплатою бюджетних коштів у сумі 113,8 тис. грн. Переведення вказаної 

суми у готівку було здійснено шляхом внесення до офіційних документів завідомо 

неправдивих відомостей про виплату заробітної плати стороннім найманим 

робітникам ТОВ «Е» [282]. Інколи спосіб розкрадання є системним, як наприклад: 

головний бухгалтер ВП «Шахта «Капустіна» гр. К., головний бухгалтер ВП «Шахта 

«Новодружеська» гр. С., головний бухгалтер ВП «Шахта «Привільнянська» гр. А., 

головний бухгалтер ВП «Шахта «Мельнікова» гр. Ц. безпідставно уклали ряд 
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договорів на виконання робіт підвищеної небезпеки з фізичними особами, які 

фактично є працівниками ПАТ «Науково-дослідного інституту гірничої механіки», 

чим завдали збитків на суму понад 500 тис. грн. [203].  

Слідова картина, як і при розгляді попередніх способів вчинення злочинів, 

складається із сукупності матеріальних та ідеальних слідів. До матеріальних слідів 

можна віднести наступні документи: програма з будівництва та технічного 

переоснащення, план поточного або капітального ремонту вугледобувного 

підприємства на календарний рік, положення про тендерний комітет або 

уповноважену особу (осіб), порядок визначення предмета закупівлі, порядок 

розміщення інформації про публічні закупівлі, річний план закупівель, оголошення 

про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, 

оголошення про проведення конкурентного діалогу), реєстр отриманих тендерних 

пропозицій, протоколу розкриття тендерних пропозицій, протокол розгляду 

тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, звіту про 

результати проведення процедури закупівлі, повідомлення про внесення змін до 

договору, звіт про виконання договору про закупівлю, звіт про укладені договори 

[13], документи (файли) тендерної пропозиції, файли електронної системи 

закупівель, договір про закупівлю (будівельних матеріалів та робіт), книга (журнал) 

реєстрації угод (договорів) підприємства, кошторисна документація, документація 

щодо кількості та вартості витрачених будівельних матеріалів, журнали виконання 

робіт, акти на приховані роботи та конструкції, акти приймання виконаних робіт 

(КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3), акти про 

виконані роботи, фінансові та бухгалтерські документи вугледобувного 

підприємства, територіальної філії ДКС України та підприємства-підрядника про 

перерахування та подальший рух грошових коштів за угодою. Також 

криміналістично значиму інформацію можуть містити документи підрядника: 

документи про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; довідка 

про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 

статут; засновницький договір; ліцензія на право здійснення діяльності в сфері 

будівництва [10]; дозвіл на початок робіт (виконання робіт та експлуатацію об’єктів 
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підвищеної небезпеки); документи про наявність устаткування, що 

використовується в роботі підприємства; документи, що визначають професійну 

структуру підприємства, у тому числі склад інженерно-технічних працівників; 

посвідчення робітників, що відповідають займаним ними посадам за наказами по 

підприємству; посвідчення про навчання з охорони праці, безпеки на виробництві та 

інше; накази по підприємству щодо охорони праці та безпеки на виробництві. Крім 

документів до матеріальних слідів можна віднести знаряддя праці, результати їх 

застосування та виконані ремонтно-будівельні роботи (обсяг, характер, витрачені 

матеріали). 

У випадку коли ремонтно-будівельні роботи не виконувались і підприємство-

підрядник, що вказується у договорі, заперечує укладення такої угоди та повністю 

заперечує будь-яке відношення до злочину, доцільно розглядати високу імовірність 

існування таких слідоутворюючих предметів, як підроблені печатка та штамп, 

відтиски яких знаходяться на фінансово-господарчих документах.  

До осіб, які володіють інформацією про вчинення розкрадання вказаним 

способом, можна віднести: директора підприємства, його заступника з економічних 

питань, головного бухгалтера, головного інженера шахти, членів тендерного 

комітету, спеціаліста з кошторисної документації, директора та головного 

бухгалтера підприємства-підрядника. Загальною інформацією про господарську 

угоду володіє значно ширше коло осіб, серед яких: працівники ДКС України, 

юрисконсульт шахти, співробітники управлінь МЕВП України різних ланок, 

робітники підприємства-підрядника та інші. 

Розкрадання коштів, які виділяються на закупівлю різних товарів для 

технічного переоснащення шахт або поточних виробничих потреб, що 

пов’язані з відрядженнями працівників підприємства. Раніше ми зазначали, що 

існуючий порядок використання (освоєння) бюджетних коштів унеможливлює 

вчинення їх розкрадання без співучасників, тобто співучасть об’єктивно обумовлена 

і детермінована обстановкою вчинення злочину. Цей тезис є актуальним і для даної 

групи способів вчинення розкрадань.   
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Розкрадання бюджетних коштів, що виділяються для поточних виробничих 

потреб чи закупівлі товарів для технічного переоснащення шахт може вчинюватися 

різними способами. Одним з багатьох є закупівля неякісного устаткування чи 

такого, що за своїми параметрами не може експлуатуватися на даному підприємству 

вугільної промисловості. Прикладом закупівлі устаткування, що за своїми 

параметрами не може експлуатуватися на даному підприємству вугільної 

промисловості може бути подія, коли переможець тендерних торгів ТОВ 

«Індекспром» виконав поставку двох стрічкових конвеєрів для відокремленого 

підприємства «Шахтоуправління «Луганське» на суму 4 млн. 991 тис. грн. Вказане 

обладнання за висновком Донецького вугільного науково-дослідного інституту не 

може використовуватися на ДП «Луганськвугілля». Таким чином державі завдано 

збитків на суму угоди [213]. 

Аналізуючи наведений матеріал можна обґрунтовано вказати на наявність 

специфічної багаторівневої злочинної змови. Так, про усі аспекти злочину знали 

лише директор, його заступник з виробництва, головний бухгалтер та постачальник. 

Лише вказані особи знали про невідповідність обладнання технічним вимогам 

підприємства. Інші – менш важливі, другорядні та допоміжні особи закривали 

питання не знаючи злочинного задуму у цілому, так: 1) члени тендерного комітету, 

за вказівкою директора (якому вони адміністративно підпорядковуються), сприяли у 

визнанні певного суб’єкта господарювання переможцем на постачання шахтного 

устаткування, згідно з технічною специфікацією; 2) матеріально відповідальні особи 

приймають обладнання та підписують акт прийому-передачі. Указаний спосіб 

вчинення розкрадання бюджетних грошей має високий ступень латентності, бо 

правоохоронці, недосконало знаючи виробничий цикл підприємства, не можуть 

оцінити необхідність певного устаткування, і традиційно шукають порушення у 

інших напрямах при здійсненні закупівель. Такий склад та порядок дій членів 

злочинної групи дуже розповсюджений при розкраданнях бюджетних коштів, що 

виділяються на закупівлю товарів для технічного переоснащення шахт або поточних 

виробничих потреб.  
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Іншим варіантом вчинення розкрадань є закупівля неякісного устаткування. За 

нашою участю було задокументовано факт реалізації неякісної продукції та 

заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ «Спец-Контакт», яке 

за результатами проведення конкурсу визнано переможцем на поставку 

саморятівників для ДП «Шахтарськантрацит». Вказаному товариству, у якості 

оплати за 1600 одиниць саморятівників з сумнівними сертифікатами якості, було 

перераховано бюджетні кошти у сумі 574 тис. грн. Згідно з проведеним 

дослідженням встановлена невідповідність 877 одиниць саморятівників стандартам, 

нормам, правилам і технічним умовам та не підтверджено їх виготовлення заводом-

виробником ВАТ «Донецький завод гірничо-рятівної апаратури», а їх використання 

може призвести до тяжких наслідків. Внаслідок незаконних дій посадових осіб ТОВ 

«Спец-Контакт» ДП «Шахтарськантрацит» завдано збитків у сумі 315 тис. грн. 

Розкрадання бюджетних коштів шляхом закупівлі устаткування, яке було 

у використанні під видом нового. Посадові особи потенційного підприємства-

постачальника завчасно ознайомившись з річним планом закупівель на стадії 

підготовки до злочину підшукують потрібне гірничошахтне устаткування, що вже 

було у використанні, для поставки на вугледобувне підприємство у якості нового 

(дуже часто це вуглевидобувні комбайни різних модифікацій). Для надання такому 

устаткуванню вигляду нового проводяться ремонтні, зварювальні, налагоджувальні 

та фарбувальні роботи. Додатковим підтвердженням новизни промислового 

устаткування є підроблені відповідні супроводжуючі документи про походження, як 

технічного (паспорт, інструкція з експлуатації), так і бухгалтерського характеру 

(документи про походження, свідоцтво про відповідність, накладні). Після участі і 

перемоги у торгах, здійснюється оплачувана за державні кошти поставка старого під 

виглядом устаткування на вугледобувне підприємство. Керівництво шахти 

терміново намагається ввести устаткування у роботу чи спустити під землю для 

нерозголошення його реального віку та ступеня зносу, що можна розглядати як дії з 

приховування злочину. А особи, які будуть мати справу з таким устаткуванням, за 

результатами місяця зазвичай преміюються (що є певною платою за мовчання). 

Приблизно така схема зафіксована у матеріалах, відносно посадових осіб ДП 
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«Ровенькиантрацит», які здійснили закупівлю старої насосної станції як нової, чим 

завдали державі матеріальні збитки в сумі 399 тис. грн. [214]. 

До прийняття у 2016 році Закону України «Про публічні закупівлі» був 

розповсюджений наступний вид начебто незначного порушення при проведенні 

державних закупівель, який міг призвести до значних втрат бюджетних коштів. 

Йдеться про ухилення від проведення процедури торгів, шляхом дроблення 

предмету закупівлі [195, с. 130-137]. Саме за допомогою дроблення на частини 

предмету закупівлі до торгів допускаються лише «свої» суб’єкти господарчої 

діяльності, через що, за відсутності реальної конкуренції, утворюється можливість 

значного завищення ціни на гірничошахтне устаткування. Так, у 2011 році 

прокуратурою Луганської області розслідувалися злочини за участі посадових осіб 

відокремленого підрозділу «Управління матеріально-технічного забезпечення» ДП 

«Ровенькиантрацит», що кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Посадовці 

означеного підприємства, у порушення чинного на той час п. 5, 23 Положення «Про 

закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», затвердженого Постановою 

КМУ від 17.10.2008 № 921, з метою ухилення від проведення процедури тендерних 

торгів, здійснили дроблення предмету закупівлі на 24 частини та уклали 24 договори 

з ТОВ «Ерлайт» на придбання гуматросової конвеєрної стрічки на загальну суму 2,7 

млн. грн., при її фактичній ринковій вартості 1,2 млн. грн., чим заподіяли державі 

матеріальні збитки в сумі 1,5 млн. грн. [206]. У теперішній час висвітлений спосіб не 

має широкого розповсюдження через упровадження електронної системи 

закупівель. 

Іншим способом розкрадання бюджетних коштів є фіктивна (безтоварна) 

закупівля спеціального обладнання, гірничошахтного устаткування, паливно-

мастильних або інших витратних матеріалів. Закупівля за державні кошти 

відбувається тільки на папері без фактичного виконання. Має місце інсценування 

господарської діяльності, шляхом оформлення тендерної документації, при цьому 

реальної купівлі товарів не відбувається. Яскравим прикладом фіктивної закупівлі 

паливно-мастильних матеріалів є випадок, коли посадові особи ВП«УПЗП» ВАТ 

«Лисичанськвугілля» впродовж двох років вчиняли розкрадання державних коштів, 
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шляхом укладення безтоварних договорів з ПП «Лиснефтетрейд» на закупівлю 

паливно-мастильних матеріалів з послідуючою оплатою. За матеріалами слідства 

кошти отримані від ВАТ «Лисичанськвугілля» перераховувались 

ПП «Лиснефтетрейд», а звідси на розрахункові рахунки фіктивних підприємств: 

ТОВ «Енерготрейд-Луганск», ТОВ «Укрпромгруп», ТОВ «Компанія 

Газресурссервіс» та ТОВ «Тенеріко», нібито у якості розрахунку за отримані 

паливно-мастильні матеріали. У подальшому кошти переводилися у готівку та 

привласнювалися особами, що приймали участь у злочинній змові. Державі завдані 

матеріальні збитки в сумі 1,9 млн. грн. [209]. 

У практиці дисертанта траплялися факти більш складних способів фіктивних 

(безтоварних) закупівель. Вугледобувні підприємства мають у своїй структурі 

матеріальний склад, де тимчасово знаходиться потенційно необхідні у виробничому 

процесі обладнання та витратні матеріали. Відповідно до вимог складського обліку 

на кожну позицію матеріально-відповідальні особи заводять облікову картку. У 

картці, на основі фіктивної виробничої потреби, робиться запис про начебто 

фактичну передачу до відповідної дільниці, певної одиниці обладнання. Одночасно 

складаються бухгалтерські документи, що відображають процедуру списання. Потім 

це обладнання не передається на дільницю, а залишається на складі. І виходячи з 

виробничих потреб шахта, начебто, закуповує аналогічне. А фактично: бюджетні 

кошти перераховують «дружній» комерційній структурі, а на обладнанні 

перебивають номери та оформлюють його, як нещодавно поставлене. Провести 

ідентифікацію обладнання у підземній частині шахти дуже важко. І через 

«специфічні» підземні умови на вугледобувних підприємствах інвентарні номери на 

обладнанні швидко псуються. 

Стосовно матеріальних слідів цього способу вчинення розкрадання державних 

коштів необхідно вказати, що вони виникають на всіх стадіях вчинення злочину, але 

хочеться зосередити увагу на складнощах при оприбутковуванні та списанні таких 

предметів чи матеріалів, що певною мірою детермінують утворення носіїв 

криміналістично значимої інформації. Наприклад, розглянемо раніше наведений 

випадок з такою безтоварною операцією, як закупівля паливно-мастильних 
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матеріалів. Господарча операція із закупівлі паливно-мастильних матеріалів 

знаходить своє відображення у бухгалтерському та складському обліках 

підприємства. Фактично вказані матеріали повинні поступити на склад і звідти 

матеріально відповідальними особами видаватися, відповідно до потреб 

підприємства, що супроводжується складанням складських та бухгалтерських 

документів про списання, а також маршрутних листів, де вказується пробіг 

транспортних засобів. Якщо паливно-мастильні матеріали на склад не надходять, то 

і одометри транспортних засобів вугледобувного підприємства не зафіксують 

необхідний пробіг, який повинен відповідати кількості списаного за документами 

пального. Тобто, фактично не буде спостерігатися об’єктивний зв’язок між 

витраченими матеріалами й отриманими результатами. Тож, на нашу думку, 

документи на списання предметів чи матеріалів, що містять дані точних приборів, 

наприклад одометрів транспортних засобів, представляють особливу цікавість. 

У практиці дисертанта траплялися випадки, коли матеріально відповідальні 

особи розкрадали підзвітні гроші у відрядженні. Якщо закупівля товарів за 

державні кошти не передбачала їх доставку до замовника, то для перевезення 

залучалися експедитори та водії вугледобувного підприємства. Указані особи 

отримували у касі підприємства під звіт готівку або гроші перераховувалися на 

розрахунковий картковий рахунок, з доступом до нього за допомогою пластикової 

карти. Знаходячись у відрядженні експедитори та водії вчиняли розкрадання 

наступним чином: зверталися до адміністратора готельного комплексу та за 

незначну суму купували бланк документу, що підтверджує факт перебування у 

готелі – рахунок (ф. №4-Г), фіскальний чек, чек за користування стоянкою, а інколи 

квитанцію до прибуткового касового ордеру; заповнювали вказані документи на 

себе та представляли їх разом зі звітом до бухгалтерії вугледобувного підприємства 

як такі, що підтверджують витрати у відрядженні. Фактично, користування 

послугами готелів та їх стоянок не відбувалося. Водії й експедитори у нічний час 

знаходилися у кабінах транспортних засобів, які непристосовані для цілодобового 

перебування, та власними силами виконували функції зі збереження вантажу. 

Зекономлені таким чином підзвітні гроші привласнювалися. Так, гр. М., який 



96 

 

працював водієм шахти ім. Бажанова ДП «Макіїввугілля» м. Макіївка Донецької 

області протягом року після кожного відрядження надавав до бухгалтерії 

підприємства звіти про витрачені кошти на основі підроблених документів (дорожні 

листи, чеки, квитанції). За вказаний період ним було привласнено понад 11 тисяч 

гривень [273].  

Інколи розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на фінансування 

витрат у відрядженні, вчинюється у наступний спосіб. З вугледобувного 

підприємства відряджаються кілька осіб, але фактично їде одна особа з документами 

всіх інших. У автобусі вказана особа отримує необхідну кількість документів про 

проїзд, у водія, який уповноважений самостійно їх виписувати. У місці призначення 

робляться відповідні відмітки в усіх посвідченнях про відрядження. Як і у 

попередньому випадку, у адміністратора готелю за незначну суму купуються 

документи про перебування у готелі (рахунок форми №4-Г та фіскальний чек). 

Документи, що підтверджують витрати у відрядженні, разом зі звітом 

представляють до бухгалтерії вугледобувного підприємства. Невикористані у 

відрядженні гроші привласнюються. До матеріальних слідів даного способу 

вчинення розкрадання бюджетних грошей можна віднести наступні документи: 

посвідчення про відрядження, дорожній та маршрутний листи, товаротранспортна 

накладна, податкова накладна, рахунок (ф. №4-Г), фіскальний чек, чек за 

користування стоянкою, квитанцію до прибуткового касового ордеру, звіт про 

витрати у відрядженні. Додатковими носіями криміналістично значимої інформації 

можуть бути документи оперативного обліку, що ведуться підприємствами при 

наданні готельних послуг: анкета проживаючого (ф. № 1-Г), реєстраційна картка (ф. 

№ 2-Г), журнал обліку громадян, які проживають в готелі (ф. № 5-Г), журналу 

обліку проживаючих на поверсі (ф. № 7-Г), касовий звіт (ф. № 8-Г), відомість руху 

номерів у готелі (ф. № 9-Г) [47; 101, с. 362-364; 102; 335, с. 82-83].  

Розкрадання коштів, які призначені для проведення екологічних заходів при 

реструктуризації підприємств вугільної промисловості. 

На державному рівні у 1996-1997 роках було прийнято рішення про 

структурну перебудову вугільної промисловості [16; 24; 30]. У зв’язку з цим лише 
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упродовж 1996-2010 років тільки на території Луганської області було фізично 

закрито 38 шахт. Для зменшення негативного екологічного впливу ліквідованих 

шахт на прилеглі території бюджетами різних рівнів регулярно виділяються кошти 

на проведення екологічних заходів. Необхідність виділення коштів з державного та 

місцевих бюджетів обумовлена реальною необхідністю у забезпеченні екологічної 

безпеки, бо на території Луганської області знаходиться кілька сотень породних 

відвалів (териконів) ліквідованих та діючих вугільних шахт, третя частина яких 

горить [132]. Терикони, що горять, є джерелом масових викидів: окислу вуглецю, 

оксидів азоту, сірчистого газу і твердих часток (зокрема, вугільнопородного пилу), 

важких металів. Крім того, у результаті роботи шахтних водовідливів в мережу 

гідрографії регіону скидаються високомінералізовані стічні води шахт, що 

приводить до засолення ґрунтів та води у питних водоймах. Підвищення 

мінералізації води питних джерел приводить до зростання захворюваності 

населення жовчно- і нирковокам’яною хворобою. До інших чинників, що 

зумовлюють виникнення і розвиток несприятливих наслідків для природного 

середовища регіону, можуть бути віднесені: активізація процесів деформації і 

підтоплення земної поверхні, в умовах обводнення порідних масивів, інтенсифікація 

газовиділення на гірських відведеннях ліквідованих шахт. 

На території Луганської області фізичну ліквідацію вугільних підприємств 

здійснює Державна компанія (далі - ДК) «Луганська обласна дирекція 

«Укрвуглеторфреструктуризація». Відповідно, бюджетні кошти, які виділяються для 

реструктуризації, у тому числі і для проведення екологічних заходів, проходять 

через вказану установу, згідно з проектом ліквідації шахти та програми 

фінансування на рік. Після фізичного закриття шахти, такі кошти виділяються для її 

екологічного закриття. Для виконання останнього через публічні закупівлі, так без 

них, укладаються угоди з підрядними організаціями для проведення заходів 

екологічного характеру: озеленення території колишньої шахти шляхом висадження 

дерев; зниження терикону, з метою усунення причин для його загоряння; ліквідації 

ставків-відстійників тощо.  
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Керівники підрядних організацій, які діють у змові з керівниками шахт, при 

виконанні екологічних робіт: 1) значно завищують їх обсяги; 2) виконують роботи 

не в повному обсязі; 3) у акти виконаних робіт вносять роботи, які взагалі не 

виконувалися. Зайво перераховані підряднику кошти через якийсь проміжок часу 

протиправно переводяться в готівку та розподіляються між керівниками вугільного 

підприємства (замовника) і підрядної організації. Наприклад, службові особи ДК 

«Луганська обласна дирекція «Укрвуглеторфреструктуризація», яка є 

розпорядником бюджетних фінансових ресурсів, провела тендерні торги для 

визначення виконавця значного обсягу робіт по нормалізації гідрогеологічної 

ситуації на території Краснодонського району Луганської області загальною 

вартістю 1 млн. 970 тис. грн. Але роботи не були виконані, хоча посадовими 

особами підприємства-замовника підписані акти про їх виконання, а грошові кошти 

в повному обсязі перераховані. Додатково було встановлено, що для переведення у 

готівку і привласнення грошей зловмисники використовували рахунки кількох 

фіктивних фірм. Указаними діями державі завдані матеріальні збитки в сумі 1,97 

млн. грн. [205]. Наведений приклад є типовим для розкрадань бюджетних коштів, 

які призначені для проведення екологічних заходів при закритті (реструктуризації) 

підприємств вугільної промисловості. 

Матеріальними слідами, що віддзеркалюють протиправні дії, можна визнати 

певну ділянку місцевості, де за планом передбачалося проведення заходів 

екологічного характеру, та наступні документи: договори підряду, акти виконаних 

робіт, акти приймання виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти на 

списання товарно-матеріальних цінностей та інші, що стали підставою для списання 

бюджетних коштів. Додатково відбиття незаконної фінансово-господарської 

операції відбувається у документах бухгалтерського чи складського обліку 

підприємства-замовника екологічних заходів, підприємства-підрядника, фіктивних 

фірм та тих установ, через які здійснюється переказ цільових бюджетних коштів – 

територіальні відділення ДКС України та комерційних банків.  

Проведення екологічних заходів часто потребує використання чи витрачання 

певних матеріалів, що знаходить своє місце при заповненні актів виконаних робіт. 
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Під час розслідування таких фактів, кількісно-якісні показники та походження 

витратних матеріалів не підтверджуються, що дозволяє ставити питання про 

законність їх повного або часткового списання. Додатковою ознакою розкрадання 

таких цільових коштів є проведення робіт з озеленення взимку ігноруючи 

вегетативний період рослин. 

У якості слідів можна розглядати також механізми та транспортні засоби, які 

були задіяні при проведенні екологічних заходів. Такі матеріальні об’єкти є носіями 

різноякісної і різноспрямованої інформації [309, с. 30], яка надає можливість 

вирішити важливі для слідства ідентифікаційні та діагностичні завдання. 

Розкрадачі-підрядники, які не мають власних механізмів та транспортних засобів 

для виконання замовлення, беруть їх у оренду про що складається відповідна угода. 

Цивільно-правова угода про оренду укладається злочинцями без урахування 

наступних моментів: 1) за вказаний час оренди неможливо виконати такий обсяг 

робіт; 2) орендовані механізми та транспортні засоби мають інше технічне 

призначення або знаходяться у розукомплектованому стані; 3) відсутні особи, які б 

могли ними керувати; 4) механізми та засоби під час оренди були задіяні на іншому 

об’єкті. Ступінь виконання чи невиконання робіт також фіксується у ідеальних 

слідах, носіями яких є: особи, що виконували роботи та керували ними; 

представники замовника; особи, що приймали роботи; випадкові свідки їх 

виконання/невиконання; родичі та члени родин, тих хто виконували роботи. 

Значною проблемою при розслідуванні злочину є приховування протиправної 

кримінально-караної дії, яке ускладнює встановлення не лише окремих обставин, 

але і самої події злочину. Ураховуючи специфіку функціонування та фінансування 

підприємств вугільної промисловості помічено, що приховування досліджуваних 

нами розкрадань, зустрічається часто, але його ефективність залежить від багатьох 

обставин. Приховування втілюється у: 1) інсценуванні, що пов’язане зі створенням 

матеріальної обстановки, яка вводить в оману правоохоронні органи щодо характеру 

події чи її окремих обставин (інсценування пожарів, зсувів ґрунту, підтоплень, 

завалів); 2) вчинення дій, що направлені на приховування фактичних даних про 

реальні затрати проведення екологічних заходів; 3) приховування матеріальних 
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об’єктів, які свідчать про вчинення злочину (втрата бухгалтерських, складських та 

інших фінансових документів) та інші. 

Враховуючи викладене зазначимо, що застосування злочинцями будь-якого 

способу вчинення розкрадань бюджетних коштів, об’єктивно обумовлене існуючою 

обстановкою та детерміноване особливостями функціонування підприємств 

вугільної промисловості, аж ніяк не гарантує його безслідного та безкарного 

скоєння. Детальне і систематизоване вивчення способів вчинення розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості допоможе у: 

1) складанні криміналістичної характеристики цього виду злочину; 2) виявленні 

взаємозв’язку між структурними елементами характеристики (спосіб – особа 

злочинця, спосіб – сліди тощо); 3) побудові та висуненні версій; 4) плануванні 

розслідування; 5) розробці особливостей тактики провадження слідчих 

(розшукових) дій; 6) формуванні криміналістичної профілактики таких злочинів 

[314, с. 41]; що стане підґрунтям розробки дієвих рекомендацій з розслідування 

вказаних злочинів. 
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Висновки до 1 розділу 

1. Бюджетні кошти, що виділяються для фінансування вугільної галузі 

(заробітна платня, часткове покриття витрат із собівартості готової товарної 

вугільної продукції, технічна модернізація та переоснащення) часто стають 

предметом розкрадань, шкода від яких обчислюється сотнями мільйонів гривень. 

Науковцями проведено значні та ґрунтовні кримінально-правові, кримінологічні, 

кримінально-процесуальні, оперативно-розшукові та криміналістичні 

(Б.Г. Розовський, 1968 р., А.Ф. Волобуєв та інші, 2004 р; Л.П. Скалозуб та інші, 2009 

р.; А.В. Баб’як та інші, 2010 р.; Г.В. Мудрецька, 2011 р.; О.М. Джужа та інші, 2012 

р.; Р.Л. Степанюк, 2004 р. та 2013 р.; В.В. Кікінчук, 2014 р.; А.М. Меденцев, 2015 р.) 

дослідження у цьому напрямі, однак, попри високий ступінь теоретичної 

розробленості загальної методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній 

сфері, вченими не приділено достатньої уваги методиці розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості. 

Велика суспільна небезпека розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості; значний ступінь латентності; складність розслідування 

через необхідність знання бухгалтерського та складського обліку, а також 

бюджетного і банківського законодавства та іншого; відсутність дієвої методики 

розслідування розкрадань для вказаної галузі промисловості, яка б відображала 

специфіку її функціонування, обумовлює необхідність її розробки.  

2. Обстановка вчинення розкрадання бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості, у тому числі її головний елемент – порядок державного 

фінансування підприємств вугільної промисловості, є відповідним детермінантом, 

який впливає на спосіб вчинення таких розкрадань. Досліджувані розкрадання 

цільових бюджетних коштів, що передбачені для: 1) підвищення ефективності 

функціонування вугільної промисловості; 2) зменшення собівартості вугілля 

шляхом виконання робіт і здійснення заходів з реструктуризації та підготовки до 

ліквідації вугледобувних підприємств, і заходів з ліквідації (юридичної, фізичної) 

таких підприємств, забезпечення утримання водовідливних комплексів у 

безпечному стані – обов’язково вчиняються з порушенням положень нормативно-
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правових актів, що регламентують такий вид господарчої діяльності, серед яких: 

Закони України «Про публічні закупівлі», «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. 

№ 236 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної 

промисловості», Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 92 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що 

включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції», Наказ 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.06.2017 № 391 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо прогнозування техніко-

економічних показників діяльності вугледобувних підприємств». 

3. Ураховуючи специфіку розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості система з соціальних, психологічних і біологічних 

властивостей та ознак особи злочинця відображаються у способах підготовки, 

вчинення та приховування вказаного злочину. Суб’єктами, які вчиняють 

розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, є 

матеріально-відповідальні та службові особи, з організаційно-розпорядчими або 

адміністративно-господарськими обов’язками. Можливість вчинення розкрадань 

бюджетних коштів обумовлюється наявністю прямого або опосередкованого 

доступу (розпорядження) до них, чи можливістю впливати на їх рух. 

На основі емпіричної бази дослідження запропоновано класифікацію вказаних 

суб’єктів злочинів, підставою якої є наявність трудових відносин з підприємством 

вугільної промисловості: а) у штаті підприємства: 1) 14 % - директор; 2) 13 % - 

головний бухгалтер; 3) 22 % - заступники директора підприємства, а також головні 

енергетик, маркшейдер, механік; 4) 8 % - члени тендерного комітету; 5) 7 % -

начальник ділянки шахти (гірничий майстер); 6) 4 % - окремі керівники структурних 

підрозділів, зокрема, начальники планового відділу та відділу кадрів; 7) 10 % - 

відряджені особи; 8) 5 % - робітники (у співучасті); б) поза штатом підприємства: 1) 

2 % - службові особи Державної казначейської служби України; 2) 1 % - службові 
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особи підрозділів (управлінь) та служб Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України (розпорядника бюджетних коштів), у тому числі і Державної 

воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України; 3) 7 % - 

службові особи сторонніх підприємств, установ та організацій (серед яких: 

організатори та учасники тендерних процедур); 4) 7 % - «довірені» фізичні особи (у 

співучасті).  

У 84% зафіксована змова, що обумовлена різницею у повноваженнях вказаних 

службових осіб і усвідомленням того, що доступ до бюджетних коштів 

відкривається при поєднанні службових обов’язків. Суб’єкти злочину високого 

рангу, окрім високого освітнього рівня, тривалого досвіду роботи у вугільній галузі 

промисловості, відсутності судимостей, характеризуються наявність зв’язків в 

органах влади, що посилює протидію розслідуванню. 

Найбільш активною групою при вчиненні зловживання службовим 

становищем та привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем є ті особи, які обіймали посаду від трьох і 

більше років. З відповідним попереднім стажем роботи, який дозволив займати 

відповідальну посаду. З часом функціональні обов’язки та відповідно до них права і 

можливості майбутніх розкрадачів виглядають ясніше через акумулювання 

професійного досвіду, знання документообігу та недоліків організації контролю за 

збереженням бюджетних коштів на підприємствах означеної промисловості. 

4. Ураховуючи принципи системного підходу до пізнання дійсності явищ, 

вивчені матеріали кримінальних проваджень (справ), а також специфіку 

кошторисного державного фінансування господарської діяльності, способи 

розкрадань (привласнення, розтрати та заволодіння шляхом зловживання 

службовим становищем) бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості можна поділити на такі види: 1) 31 % - розкрадання фонду заробітної 

платні, тобто незаконне нарахування та виплата основної та додаткової заробітної 

платні, доплат та премій особам, які фактично не працювали на підприємстві 

вугільної промисловості; незаконна оплата робіт, які фактично не виконувались чи 

виконувалися не у повному обсязі, або з нижчим ступенем складності та інше. 
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Носіями доказової інформації є виробничо-технічна, санітарно-гігієнічна й 

обліково-контрольна документація, складання якої обумовлено технологічним 

циклом видобувного підприємства, котра відображає повсякденне виконання 

працівником функціональних обов’язків; 2) 2 % - розкрадання коштів державної 

підтримки, які виділяються на часткове покриття витрат із собівартості вугільної 

продукції, тобто фактично на покриття збитків вугледобувних підприємств. 

Указуючи у фінансових документах завищені прогнозні показники з обсягу 

видобутку рядового вугілля, витрати із собівартості готової товарної вугільної 

продукції, збитки від виробництва готової товарної вугільної продукції керівництво 

вугледобувного підприємства незаконно збільшує розмір державної підтримки на 

часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції; 3) 41 % - розкрадання 

коштів, які виділяються на закупівлю товарів, робіт і послуг для технічного 

переоснащення шахт або поточних виробничих потреб, у тому числі, на нове 

будівництво, капітальний та поточний ремонт, проведення екологічних заходів при 

реструктуризації підприємств вугільної промисловості та інше; 4) 26 % - 

розкрадання бюджетних коштів, що пов’язані з відрядженнями працівників 

підприємства. Також для кожного способу вчинення розкрадання наведено перелік 

осіб, які можуть володіти фактичними даними, а також список документації, що 

може нести на собі сліди злочинної активності. 
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РОЗДІЛ 2 

СПЕЦИФІКА РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗКРАДАНЬ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

2.1. Початок досудового розслідування розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості  

 

Розслідування розкрадання бюджетних коштів на підприємстві вугільної 

промисловості за КПК України 2012 року суттєво відрізняється від розслідування за 

КПК України 1960 року, який формував кримінальний процес з очевидним 

обвинувальним ухилом, низькою ефективністю досудових і судових процедур та 

їхньою надмірною забюрократизованістю; рядом інших вад. Прийняття нового 

Кримінального процесуального кодексу України, на думку його авторів, дозволило 

сформувати систему кримінального судочинства, в основу якої покладається 

реальне втілення принципів змагальності та рівності прав сторін кримінального 

провадження, повага до прав людини та поліпшення їх захисту, а також підвищення 

ефективності та оперативності кримінального провадження [285]. Разом з 

позитивними моментами окремі статті КПК України 2012 року сформульовані 

неясно та викликають багато запитань, у тому числі ст. 214 КПК України «Початок 

досудового розслідування», яка відбивається на розслідуванні досліджуваних нами 

злочинів – розкраданнях бюджетних коштів на підприємствах вугільної галузі. 

Підхід до конструкції статті 214 КПК України, вважається нами, 

непослідовним, бо у першій частині йдеться про виявлення кримінального 

правопорушення (яке начебто сталося) чи обставин, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення, а у частині третій цієї ж статті згадується 

виявлення ознак кримінального правопорушення… , після чого в обох випадках 

негайно розпочинається розслідування. Вказані факти (начебто кримінального 

правопорушення), обставини й ознаки можна вважати певними приводами та 

підставами, які неодмінно передують початку розслідування, хоча вони зовсім різні 

за обсягом і змістом, але приводять до однакових наслідків. Вважається, що більш 
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доречним у даному випадку було б ужиття терміну «ознаки кримінального 

правопорушення» або «ознаки злочину», які на початку розслідування відображали 

б імовірність знань високого рівня про факт скоєного злочину [316, с. 31]. 

Л.М. Карнеєва та Г.М. Міньковський з цього приводу обмірковано наголошують, що 

компетентній особі необхідна і достатня наявність ознак, які вказують на 

можливість того, що злочин мав місце [174, с. 84]. 

У момент подання заяви чи після самостійного виявлення обставин, що 

можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, посадовій особі 

правоохоронного органу необхідно пізнати подію, що трапилася: вивчити її 

характер, встановити ознаки; шляхом порівняння встановити схожість або 

відмінність певних ознак заявленої події з діяннями, за які, відповідно до 

національного законодавства, передбачена кримінальна відповідальність; надати 

правову оцінку та за необхідності провести кваліфікацію.  

Вказані ознаки є дуже важливими не тільки в кримінально-процесуальному 

розумінні, а також у криміналістичному – як такі, що «з більшою чи меншою мірою 

ймовірності указують на подію злочину, його обставини» [188, с. 28]. Вони, 

відображаючись в оточуючому середовищі, можуть характеризувати будь-який 

елемент моделі злочинної діяльності, але зазвичай їх співвідносять зі способом 

підготовки, вчинення і приховування злочину [149, с. 96]. До речі ознаки, на 

правильну думку Г.А. Густова і В.Г. Танасевича, що вказують на можливість 

вчинення конкретного кримінального правопорушення, можуть бути властиві і не 

злочинному діянню [126, с. 89].  

Метою розслідування є здобуття вичерпної інформації про подію 

кримінального правопорушення і всі пов’язані з нею обставини. Правильне 

визначення цих обставин, їх всебічне, повне й об’єктивне дослідження дозволяють 

встановити пізнавальну програму у конкретній справі, що значно підвищує 

ефективність процесу доказування і є одною з передумов досягнення завдань 

кримінального судочинства [225, с. 188]. Початкова (вихідна) «порція» цієї 

інформації може бути різною за своїм обсягом і вмістом, що обумовлює та визначає 

напрям і зміст початкових процесуальних дій слідчого [76, с. 432].  
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Особливості вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості через високу латентність, завдяки неочевидності та 

відсутності потерпілих (окрім держави), майже унеможливлюють отримання заяв чи 

повідомлень правоохоронними органами про такі кримінальні правопорушення від 

сторонніх осіб. За результатами узагальнення матеріалів 187 кримінальних 

проваджень (справ) за фактами розкрадання бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості в Луганській та Донецькій областях приблизно у 53% 

випадків (99 матеріалів кримінальних проваджень), такі злочини були виявлені 

оперативними підрозділами. У 36% випадків поштовхом для початку проведення 

досліджуваних розкрадань були матеріали Державної аудиторської служби України5 

(67 матеріалів кримінальних проваджень). У близько 9% випадків - заяви фізичних 

осіб (17 матеріалів кримінальних проваджень). Схожі дані отримані у ході 

соціологічного опитування слідчих Національної полоції (Додатки А та В).  

До правоохоронних органів, на які покладений обов’язок виявлення 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, можна 

віднести підрозділи ДЗЕ НП України. Переважно вказана служба отримує та 

перевіряє інформацію щодо якоїсь події з характерними ознаками, і врешті решт 

передає здобуті матеріали для початку досудового розслідування слідчому. У ході 

діяльності використовується весь арсенал оперативно-розшукових заходів, 

проведення яких регламентовано Законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність». Практично все зводиться до двох підходів: 1) до початку розслідування 

оперативним шляхом відстежується весь зміст механізму злочинної діяльності, 

разом із затриманням злочинців на місці злочину у момент передачі/отримання або 

транспортування викрадених бюджетних коштів переведених у готівку. У ході 

розслідування залишається процесуальне закріплення наявних доказів по раніше 

виявлених епізодах злочинної діяльності; 2) виходячи з тактичної доцільності та 

наявної інформації про розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості, що може супроводжуватись службовим підробленням чи 

даванням/одержанням неправомірної вигоди службовою особою, оперативно 

                                                           
5 У минулому ДКРС України, далі Держаудитслужба України. 
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встановлюється лише означений епізод злочинної діяльності, а весь механізм 

розкрадання виявляється в процесі розслідування.  

У результаті діяльності з виявлення досліджуваних злочинів висновок про 

наявність ознак розкрадання, як правило, робить посадова особа 

(оперуповноважений), яка через спеціалізацію не може розслідувати, а зобов’язана 

передати зібрані матеріали іншій посадовій особі – слідчому, що фіксується 

рапортом, який обумовлює реєстрацію з послідуючим виникнення кримінального 

процесуального обов’язку – розпочати розслідування. Ураховуючи специфіку 

виявлення фактів розкрадань бюджетних коштів на вугледобувних підприємствах 

для уникнення можливих помилок у вивченні, аналізі й оцінці наявної інформації, 

попередження розголошення відомостей, спрощення прийняття процесуальних 

рішень пропонується зосередити обов’язки з документування та подальшого 

досудового розслідування вказаних фактів злочинної діяльності у повноваженнях 

детективів відповідних підрозділів Національної поліції з формуванням відповідної 

нормативно-правової бази. 

Ми погоджуємося з думкою учених-процесуалістів, які вважають, що 

попередня оцінка заяви (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення 

проводиться безпосередньо після її прийому, тобто ще до реєстрації особою, яка 

безпосередньо сприйняла відповідну інформацію про злочин, оскільки без 

дослідження і оцінки матеріалів неможливо прийняти процесуальні рішення [274, с. 

29]. Зрозуміло, що після реєстрації під час розслідування уповноважена особа не 

один раз проаналізує і оцінить усю наявну інформацію, проте критерії наступних 

оцінок відрізнятимуться від первинної. Під час отримання первинної інформації про 

злочин уповноважена особа з’ясовує: 1) про яке суспільно небезпечне і кримінальне 

каране діяння йдеться; 2) злочин є таким, що готується, вчиняється або вже скоєним; 

3) чи існує можливість прийняти заходи для запобігання або припинення злочину; 

чи є постраждалі, чи необхідна їм допомога і т.д.; 4) чи відноситься заява 

(повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення до підслідності даного 

органу досудового розслідування чи підлягає передачі за належністю до інших 

органів [301, с. 70-71]. Для з’ясування вказаних моментів, а також враховуючи, що 
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наявна інформація може свідчити про ознаки різних злочинів, виникає необхідність 

використання даних кримінально-правової та криміналістичної характеристики 

окремих видів злочинів, імовірність вчинення яких допускається, для порівняння з 

характеристиками конкретної події [65; 121; 156, с. 106]. При цьому заключною 

стадією є оцінка інформації, яка обумовлює рішення або про реєстрацію заяви 

(повідомлення) і початок розслідування, або про відмову в реєстрації, якщо 

наприклад, заявник явно помиляється щодо кримінального характеру подій. 

Зрозуміло, що відмова в реєстрації заяви (повідомлення) про вчинення події не 

кримінального характеру жодним чином не протирічить ч. 4 ст. 214 КПК України. 

При дослідженні ст. 214 КПК України ми звернули увагу на цікаве 

формулювання першої частини, де використовується фраза «заяви, повідомлення 

про вчинене кримінальне правопорушення». Тут дієслово «вчинене» представлене у 

минулому часі, що прямо вказує на завершеність кримінального правопорушення до 

моменту звернення до правоохоронних органів. Такою мовною конструкцією 

законодавець відсікає прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, які знаходяться на стадіях підготовки та вчинення. Можливо, цим 

коригується навантаження на органи, які здійснюють досудове розслідування 

зосереджуючи їх виключно на злочинах, що вже вчинені, а служби, що здійснюють 

ОРД - злочинах, що готуються або вчиняються. Одразу виникає кілька питань: 

«Куди звертатися фізичній особі із заявою про підготовлюване кримінальне 

правопорушення?» «Реєструвати чи не реєструвати слідчому, прокурору таку заяву 

у Єдиному реєстрі досудових розслідувань?» «Чи починати по заяві про 

підготовлюване кримінальне правопорушення досудове розслідування?» Особливо 

актуальними ці питання стають при урахуванні, що відповідно до ст. 14-16 КК 

України, за готування до злочину настає кримінальна відповідальність. Попередній 

КПК України від 1960 року у цьому аспекті був більш вдалим і згідно зі ст. 97 

передбачав обов’язок приймати заяви і повідомлення про вчинені або 

підготовлювані злочини та одночасно вживати всіх можливих заходів з їх 

запобігання чи припинення [5]. Також доцільно зазначити, що Інструкція з 

організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 
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підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним 

правопорушенням, їх виявленні та розслідування, а також Інструкція про порядок 

ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події мають більш точніші формулювання і 

ураховують усі стадії вчинення кримінально-караних діянь: 1) дії з підготовки; 

2) дії, що вчиняються у теперішній час; 3) дії, що вже вчинені. 

Вважаючи раніше наведене недоліком, пропонуємо виключити слова 

«вчинене» та «вчинення» як зайві предикати, що вказували на звершення 

кримінального правопорушення, і викласти частини 1 та 5 ст. 214 КПК України у 

такій редакції: 

«1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання 

заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або після самостійного 

виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про кримінальне 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та розпочати розслідування. При цьому без зволікань вжити 

всіх можливих заходів із запобігання чи припинення кримінального 

правопорушення. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, 

визначається керівником органу досудового розслідування». 

«5. До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: 

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення 

або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про кримінальне 

правопорушення; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про 

кримінальне правопорушення; 

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про кримінальне 

правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого 

джерела;…» 
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Наведене формулювання є лаконічним і знімає усі виявлені нами недоліки, а 

також додає такий необхідний та значущий обов’язок як – вживання заходів із 

запобігання чи припинення кримінального правопорушення. 

В.О. Образцов, достатньо обґрунтовано та переконливо зазначає, що розробка 

приватних методик розслідування повинна створюватися на базі принципу: «Перш 

ніж розглядати проблему засобів, прийомів, методів розслідування, необхідно 

визначити коло завдань, які необхідно розв’язати, а також визначити обставини, що 

підлягають встановленню» [218, с. 377]. І дійсно, на початку кримінального 

провадження щодо фактів розкрадання бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості слідчий повинен ясно уявляти що, як і для чого усе 

робиться.  

Під час розслідування обставини, що наведені у статті 91 КПК України: 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини 

вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення 

кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; та інші) [4], слугують 

орієнтиром при визначенні його завдань, виборі напрямів роботи, висунення версій, 

оцінки і певною мірою перевірки отриманих результатів. 

Вказані обставини підлягають доказуванню в усіх кримінальних 

провадженнях, але при розслідуванні досліджуваних нами злочинів доцільно 

враховувати специфіку функціонування вугледобувних підприємств. У цьому руслі 

В.Є. Корноухов, відзначає, що обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні, відповідної статті кримінального процесуального 

закону, перетворюються у структуру, що підлягає доказуванню, виключно при 

наповненні їх нормою кримінального закону, що встановлює зв’язки і відносини 

між ними. Отримана у результаті цього система правових цілей розслідування 

визначає його спрямованість і вибірковість [193, с. 22; 231, с. 172; 232, с. 7]. 

Специфіка, діяльності вугледобувних підприємств, насамперед, виявляється в 

своєрідному обсязі та змісті обставин, які підлягають з’ясуванню в ході 
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розслідування, тобто в особливостях предмету доказування за цією категорією 

кримінальних проваджень. На підтвердження цього наведемо думку професора 

В.А. Журавля, який розглядаючи призначення криміналістичної методики в 

контексті технологічної програми доказування у кримінальному провадженні, 

наполягає на необхідності виокремлення та включення до складу елементів її 

структури максимально вичерпного переліку обставин, що підлягають з’ясуванню, 

при розслідуванні певної категорії злочинів [150, с. 12].  

Таким чином, першим питанням, вирішення якого дозволить наблизитися до 

визначення особливостей проведення слідчих (розшукових) дій у розслідуванні 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної галузі, є з’ясування 

комплексу обставин, які підлягають доказуванню у ході кримінального 

провадження. При цьому визначення переліку обставин, що підлягають 

установленню, на нашу думку, варто віднести до пріоритетних завдань, що мають 

першочергове значення. Корисною в цьому контексті є думка О.Н. Колесніченка, 

який наголошує, що перш ніж розглядати проблему засобів, прийомів і методів 

розслідування, слід визначити коло розв’язуваних завдань й обставин, які 

підлягають установленню [184, с. 66]. Не менш принципово щодо цього питання 

висловлювалися й В.В. Тіщенко й Є.Л. Стрельцов: «Знання обставин, що складають 

предмет доказування по конкретній категорії кримінальних проваджень, дозволяє 

слідчому цілеспрямовано вести розслідування, бачити кінцеву мету, вирішувати тим 

самим кримінально-правові та кримінально-процесуальні завдання» [328, с. 68].  

Слід зазначити, що останнім часом у спеціальній літературі предмет 

доказування висвітлено як на понятійно-категоріальному рівні [118, с. 120-122], так і 

в контексті розслідування певного виду злочину. Так, О.В. Пчеліна вважає, що 

розслідування економічних злочинів має свої особливості через специфічність 

предмету доказування [291, с. 10], проте така специфічність не може вийти за межі 

ст. 91 КПК України. Г.С. Гарбуз зазначає, що на початку розслідування 

привласнення або розтрату, що вчиняються у бюджетній сфері, доцільно 

зосередитися на вирішенні питання щодо встановлення предмета привласнення або 

розтрати, з’ясування характеру і розміру шкоди, заподіяної злочином, визначення 
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суб’єкта злочину (ним може бути лише особа, наділена повноваженнями щодо 

ввіреного їй майна), способу, часу та місця скоєння злочину та інші [112, с. 13-15]. 

Як бачимо, у наведеному підході теж відслідковується певна специфіка, яка 

проявляється у черговості встановлення обставин, що закріплені у ст. 91 КПК 

України. Схожий підхід щодо особливостей предмета доказування у розслідуванні 

нецільового витрачання бюджетних коштів сформував К.С. Частнов [340, с. 12-14]. 

Розглядаючи предмет доказування не можна оминути увагою й те, що в 

наукових джерелах підкреслюється органічний зв’язок між предметом доказування 

та криміналістичною характеристикою злочину. «Обставини, що підлягають 

з’ясуванню, - вказує В.А. Журавель, - є результатом синтезу кримінально-

процесуальних приписів щодо визначення предмета доказування в кримінальному 

провадженні, які передбачених чинним законодавством, а також кримінально-

правових і криміналістичних ознак злочину певного різновиду» [150, с. 12]. 

Подібних поглядів на зв’язок предмету доказування та криміналістичної 

характеристики дотримується й О.В. Пчеліна, зазначаючи, що предмет доказування 

містить обставини, які слід встановити (завдання розслідування), а криміналістична 

характеристика вказує на коло обставин, які могли мати місце в дійсності (визначає 

можливі варіанти вчинення злочинних дій) [291, с. 8]. Вищенаведене підказує про 

необхідність пошуку особливостей переліку обставин, які підлягають з’ясуванню 

при розслідуванні розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної галузі, 

саме в площині криміналістичної характеристики досліджуваних злочинів.  

Керуючись вимогами ст. 91 КПК України, загальним системним підходом до 

протидії економічній злочинності «від особи до злочину» та викладеними у 

спеціальній літературі поглядами [223, с. 446-451], які стосуються криміналістичної 

характеристики розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної галузі, 

перелік обставин, які підлягають з’ясуванню при їх розслідуванні, варто викласти 

наступним чином:  

1) подія кримінального правопорушення:  

- встановлення часу (періоду) вчинення розкрадання грошових коштів 

спрямовано на виявлення всіх епізодів злочинної активності. Точно встановлений 
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час вчинення кожного епізоду розкрадання дозволить виявити осіб, які, наприклад, 

фактично оформляли прибутково-видаткову операцію, в ході якої були привласнені 

грошові кошти; 

- місце вчинення розкрадання грошових коштів не обмежується тільки 

територією вугледобувного підприємства. При розкраданні грошових коштів 

шляхом незаконних перерахувань в інші організації, де вони вилучаються, а потім 

привласнюються (як оплата послуг, що фактично не виконувались), місцем 

розкрадання буде: і територіальний підрозділ ДКС України; і банківські установи, за 

допомогою яких безготівкові кошти були переведені на інші рахунки і перетворені у 

готівку; і територія підприємств, організацій чи установ, що начебто надавали якісь 

послуги; і місця, де відбувалося розподілення грошових коштів, здобутих 

злочинним шляхом; і введення їх у законний обіг та інші; 

- предмет посягання – сума бюджетних коштів, порядок їх надходження на 

рахунки підприємства та процедура освоєння. Виділяються три основні ознаки 

предмета розкрадання: матеріальна, економічна та юридична, які ґрунтуються на 

загальному понятті предмета злочину, що прийнятий у теорії кримінального права 

[95, с. 70]. При цьому матеріальна ознака предмета розкрадання передбачає 

доступність того чи іншого об’єкта матеріального світу для сприйняття; економічна 

– передбачає, що предметом розкрадання може бути не будь-яка річ, а тільки та, яка 

має економічну цінність; а юридична – що предметом розкрадання може бути чуже 

майно (у нашому випадку бюджетні кошти), тобто таке, яке не перебуває у власності 

чи законному володінні особи [95, с. 71-76]. Гроші, як платіжний засіб, можуть 

виступати при здійсненні розрахунків як у готівковій, так і в безготівковій формі. 

Ми вважаємо, що бюджетні кошти можуть, у залежності від ситуації, мати як речові, 

так і зобов’язальні ознаки, що не унеможливлює їх представлення у якості предмета 

злочинного посягання; 

- спосіб підготовки, вчинення та приховування (маскування) злочину, а також 

прийоми заволодіння коштами, придбання, збуту або реалізації майна за грошові 

кошти отримані злочинним шляхом, та інші обставини вчинення кримінального 

правопорушення;  
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- обставини, що обумовили вибір злочинцями конкретних способів 

розкрадання на підприємстві вугільної галузі;  

- обставини, що стосуються обстановки розкрадання – особливості вугільної 

галузі та умов, що визначаються технологічним процесом таких підприємств, 

специфікою документообігу, системою бухгалтерського обліку та звітності, 

зберіганням та рухом бюджетних коштів і цінностей, порядком здійснення 

закупівель тощо;  

- обставини, які характеризують наслідки розкрадання, відображені у 

матеріальній обстановці злочину (характерні сліди, їх локалізація та взаємозв’язок), 

викликані діяльністю розкрадачів; 

2) винуватість обвинувачених (працівників з числа службових, матеріально 

відповідальних осіб, технічного персоналу та інших осіб, які можуть бути 

причетними до злочину) у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, 

мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, що знайшло відображення у 

характері дій; 

3) вид і розмір шкоди (з урахуванням упущеної вигоди), завданої 

кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання; 

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися 

(використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального 

правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального 

правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, 
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виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення 

кримінального правопорушення; 

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру [4]. 

Таким чином, оскільки існує певна специфіка щодо обставин, які підлягають 

з’ясуванню при розслідуванні розкрадань бюджетних коштів на вугледобувних 

підприємствах, то це накладає відбиток і на особливості проведення слідчих 

(розшукових) дій, завдяки яким формується сукупність фактичних даних та за 

допомогою чого встановлюється питання про винність особи у вчиненні злочину. У 

цьому сенсі предмет доказування, знайшовши нормативне закріплення у ст. 91 КПК 

України, певним чином програмує та спрямовує діяльність слідчого щодо пошуку та 

фіксації відомостей саме про ці обставини, забезпечуючи всебічність, повноту й 

об’єктивність розслідування. 
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2.2. Типові слідчі ситуації, версії та особливості їх перевірки при розслідуванні 

розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості 

 

При вирішенні питання про планування розслідування злочинів 

криміналістика використовує вихідні дані, необхідні для зменшення інформаційної 

невизначеності. У криміналістиці вони отримали назву слідчих ситуацій, а вчення 

про слідчу ситуацію є одним з доктринальних положень сучасної науки. 

Відображуючи ситуаційний підхід до процесу розслідування, дане вчення актуалізує 

можливість розробки ефективних програм розслідування стосовно умов відповідної 

слідчої ситуації. Тому, виступаючи обєк’том самостійного вчення, дана 

криміналістична категорія, яка від самого початку мала теоретико-методологічний 

характер, поступово набула статусу структурного елементу окремої 

криміналістичної методики розслідування окремих груп злочинів. У попередньому 

розділі ми зазначали, що розслідування розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості будується на теоретико-методологічній 

основі криміналістичної характеристики злочину як системи взаємопов’язаних 

елементів певного виду злочину. Однак такий підхід відображає тільки лише 

об’єктивні дані про злочин, де сам процес розслідування відіграє другорядну роль. 

Не викликає сумнівів, що розслідування злочинів відбувається в конкретно 

визначених умовах місця, часу, поведінки злочинців, іншої сукупності невідомої 

інформації, яка значно впливає на процес та результати роботи слідчого. 

Практично усі вчені-криміналісти, які досліджували певні аспекти методики 

розслідування злочинів, відводять значну роль вихідним даним про кримінальне 

правопорушення. Джерело вихідних даних, їх обсяг (повнота) та характер прямо 

впливають, а інколи і обумовлюють напрям розслідування кримінально-караних 

діянь. У залежності від вихідних даних відбувається процес висування версій, 

формування кола підозрюваних, планування розслідування, послідовності 

проведення слідчих (розшукових) дій чи їх комбінацій, тактичних операцій, 

залучення спеціалістів, застосування науково-технічних засобів і т.д.  
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Досліджуваний вид злочину – розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості, як вже було зазначено раніше, відноситься 

до економічних злочинів з високим ступенем латентності. Тож, виходячи з цього, 

перш за все, слідчому потрібно встановити наявність факту вчинення такого 

неочевидного злочину (предмет злочинного посягання, спосіб підготовки, вчинення 

та приховування, місце, час та розмір шкоди), вказівки на що не завжди присутні у 

вихідних даних. Тож, отримання вихідних даних є відправною точкою при 

розслідуванні таких розкрадань. 

Вихідні дані, як ми пересвідчилися, не є відокремленою криміналістичною 

категорією. Додатково можна вказати, що вони є одним зі значних факторів 

формування початкової слідчої ситуації, яка, у свою чергу, є невід’ємним елементом 

побудови приватних методик розслідування злочинів. Нам вбачається, що методичні 

рекомендації з розслідування досліджуваного виду злочинів будуть більш 

ефективними та дієвими якщо розглянути усі можливі варіанти початкових слідчих 

ситуацій, але враховуючи імовірність їх формування доцільно зупинитися на 

найбільш типових, що складаються на початковому етапі розслідування. 

Перед тим, як перейти до виділення найбільш типових слідчих ситуацій, 

вважаємо за потрібне визначитися з сучасними поглядами вчених на вказану 

криміналістичну категорію, поняттю, сутності та значенню якій заслужено 

приділяється велика увага [73, с. 70; 76, с. 129-155; 104, с. 6-9; 107; 137, с. 43; 139; 

182, с. 16; 183, с. 13-17; 240, с. 62-64; 269, с. 57-60; 270, с. 115; 294, с. 64].  

На перший погляд, поняття та сутність слідчої ситуації вбачаються достатньо 

простими та інтуїтивно зрозумілими. Але саме дана категорія вже протягом низки 

десятирічь залишається предметом достатньо гострих наукових дискусій, які, в тому 

числі, зачіпають й підходи до побудови їх класифікації. Враховуючи загальновідому 

роль слідчої ситуації для організації розслідування кримінальних правопорушень 

представники різних криміналістичних шкіл не змогли дійти єдності у поглядах на 

означене багатопланове поняття, якому Р.С. Бєлкіним було передвіщено вагому 

роль у криміналістичній тактиці [74].  
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Авторитетних дослідників, які вивчали сутність, завдання та призначення 

слідчої ситуації у другій половині ХХ століття, можна умовно згрупувати за єдністю 

поглядів на тих, що вважають її: 1) обстановкою, в якій проводиться розслідування 

[75, с. 91-92; 344, с. 157]; 2) сукупність інформації, за допомогою якої 

характеризується стан розслідування, як найвагоміший впливаючий елемент [92, с. 

31; 94, с. 153-179; 109, с. 162-173; 110, с. 90]; 3) гармонійним поєднанням 

обстановки, в якій проводиться розслідування, та інформаційної складової 

(доказової, орієнтуючої та іншої інформації) [70, с. 196-197; 113, с. 171; 114, с. 82; 

310, с. 120; 311, с. 52-55]. 

Погляди на вказану криміналістичну категорію з того часу майже не 

змінилися. Так, у сучасному дисертаційному дослідженні «Класифікація слідчих 

ситуацій у криміналістичній методиці» на монографічному рівні С.В. Веліканов 

опрацював великий масив наукових робіт, що присвячений науковому поняттю 

«слідча ситуація». У результаті вказаного спеціального дослідження було: 

розглянуто слідчу ситуацію як інформаційну модель, що містить відомості про стан 

і обстановку розслідування, і має об’єднуюче значення у вирішенні його тактичних 

задач; запропоновано класифікацію слідчих ситуацій у залежності від виду 

розслідуваного злочину, етапу розслідування, процесуального положення і відносин 

між учасниками досудового слідства і кримінального процесу [96]. Цікавість 

означеного дослідження, його специфіка, обсяг та якість, зумовлює доцільність 

більш детального розгляду найбільш вагомих висновків. Так, С.В. Веліканов, 

враховуючи аналіз позицій вчених-криміналістів, уявляє слідчу ситуацію як 

сукупність сформованих на певному етапі умов – стану й обстановки – 

розслідування, що сприймаються, оцінюються і використовуються слідчим для 

вирішення тактичних задач і досягнення загальних (стратегічних) цілей 

розслідування [96]. Вважаємо, що вказане визначення органічно поєднує усі відомі 

погляди на поняття «слідчої ситуації», у тому числі, як «обстановку розслідування» 

[75, с. 92; 76, с. 127-155; 237, с. 5; 314, с. 94-95] та «стан розслідування» [90, с. 25; 

148, с. 9; 185, с. 64; 187, с. 49-50; 221, с. 263; 270, с. 113-14], а також усі їх можливі 

комбінації [96, с. 15; 138, с. 9-10; 217, 102; 219, с. 167; 310, с. 56-58; 355, с. 74]. Тому 
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ми приєднуємося до викладеної позиції, приймаючи її за таку, що оптимально 

відображає багатопланову сутність слідчої ситуації [119, с. 74]. 

Щоб пояснити та правильно сприймати дефініцію поглядів науковців на 

поняття «слідчої ситуації» доцільно викласти можливі рівневі підходи до неї: 

1) слідча ситуація, як стан чи положення на визначеному етапі розслідування 

конкретного кримінального провадження, початого відносно кримінально-караного 

діяння; 2) слідчі ситуації, що позбавлені суб’єктивних факторів, які, завдяки певній 

розповсюдженості та об’єктивній повторюваності, можна визнати типовими; 

3) виключно теоретичний підхід до слідчої ситуації, як інформаційної моделі. Саме 

такі різниці у поглядах вчених-криміналістів забезпечують різноманітне бачення-

сприйняття вказаної наукової категорії. Усі три підходи до слідчої ситуації 

допомагають найефективніше впорядковувати слідчі (розшукові) та інші 

процесуальні дії, а інколи і їх тактику, у ході розслідування кримінальних 

правопорушень. 

Вважаємо, що поява, розвиток та удосконалення такої наукової категорії як 

«слідча ситуація» у криміналістичній тактиці певною мірою спростило та дозволило 

сформувати ефективні рекомендації з розслідування окремих видів кримінальних 

правопорушень. Так, Л.В. Борисова, А.Н. Васильєв та Н.П. Яблоков, обґрунтовано 

вважають, що типові ситуації дозволяють: 1) вірно визначити фактичне положення 

тих чи інших обставин у процесі розслідування, маючи на меті отримання даних для 

прийняття стратегічних і тактичних рішень; 2) висунути найбільш обґрунтовані 

слідчі версії та визначити подальший хід розслідування в найбільш перспективному 

напрямі; 3) намітити повний перелік слідчих (розшукових) дій та їхній найбільш 

доцільний порядок з метою об’єктивного розслідування злочину; 4) звести до 

мінімуму число рішень слідчого, що мають певний ступінь ризику (проби) та 

можуть призвести до помилок [84, с. 98; 91, с. 134]. Саме тому важливою складовою 

частиною розробки будь-якої приватної методики розслідування є виділення 

типових ситуацій, які багато в чому визначають зміст і напрями діяльності суб’єктів 

розслідування на кожному етапі. 
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У теперішній час у криміналістичній науці на основі значної кількості 

наукових досліджень сформувалася приватна теорія «криміналістична ситуалогія» 

(Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография) [106]. Не дивлячись 

на те, що вказана криміналістична теорія знайшла широку підтримку та визнана 

впливовими вченими, на нашу думку, треба дуже обережно підходити до 

вибудовування цілих теорій біля окремих наукових категорій. Вважаємо, що зайві 

теоретичні структури (надбудови) ускладнюють розуміння та захаращують 

криміналістику, яка має яскраво виражений прикладний характер і, перш за все, 

орієнтована на ефективне забезпечення правоохоронної діяльності – тобто на 

практичну складову. 

Унікальність, особливість та специфічність слідчої ситуації, масштаб та 

тривалість обумовлюються низкою різноманітних об’єктивних та суб’єктивних 

чинників (факторів або компонентів, як їх називав І.Ф. Герасимов) [113, с. 171].  

До об’єктивних чинників окремі автори відносять: наявність доказової і 

орієнтуючої інформації; об’єктивне існування джерел доказової інформації і 

можливість їх встановлення слідчим або оперативним шляхом, а також отримання 

від них доказової інформації; об’єктивні чинники, пов’язані зі зникненням доказів; 

сили та засоби для виявлення і фіксації доказів, і орієнтуючої інформації, гласними 

та негласними методами, що безпосередньо задіяні в цьому процесі, так і ті, 

залучення яких є реально можливим; чинник протидії розслідуванню; кримінально-

правова і громадська оцінка розслідуваної події, яка існує на даний момент. До 

суб’єктивних – відносяться: рівень підготовки слідчого та інших співробітників, їх 

практичний досвід; психологічний стан; можливість приймати рішення, 

цілеспрямовано і методично правильно здійснювати розслідування, проводити 

слідчі (розшукові) дії, оперативно-розшукові заходи та експертні дослідження, 

постійно змінюючи ситуацію на краще; здібність до реальної оцінки ситуації, до 

виявлення і подолання чинників протидії розслідуванню; наслідки помилкових дій 

слідчого та інших співробітників правоохоронних органів [119, с. 75].  

Наведений перелік факторів (чинників) не є вичерпним. Підходи до його 

формування можуть бути різні. Так, зі свого боку, зазначимо, що об’єктивно не 
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тільки наявність та джерела доказової й орієнтуючої інформації мають значення. 

Сюди слід відносити їх обсяг та характер, як додатковий фактор, що має значення 

під час будь-якого моменту при розслідуванні кримінальної події для його 

ефективної організації та планування. До суб’єктивних факторів (чинників) 

доцільно віднести такі особливості слідчого, як наявність навичок до ефективного 

аналізу великого масиву інформації, що надходить з різних джерел; аналітичні 

можливості при обробці технічних геолокаційних даних мобільних операторів 

зв’язку з одночасним накладенням їх результатів на мапи місцевості і узгодженням з 

іншими матеріалами кримінального провадження; навички з одночасного бачення 

усієї картини злочинної діяльності і окремих фрагментів, що підкріплені наявними 

доказами. 

Окремі автори вказують, що в даний час не досить обґрунтованим до числа 

об’єктивних факторів, що впливають на зміст слідчої ситуації, відносити 

обстановку, в якій здійснюється кримінальне переслідування, зокрема її регіональні 

та природно-кліматичні особливості [317, с. 71-72]. Не погоджуючись з таким 

твердженням зазначимо, що, наприклад, у Одеській області (південь України) 

особливо у зимовий період за добу може випасти місячна чи більша норма опадів у 

вигляді снігу, що значно утруднює, а інколи і унеможливлює проведення будь-яких 

слідчих (розшукових) дій. Це неодмінно призведе до відповідного погіршення 

слідчої ситуації, особливо якщо: 1) ці дії санкціоновані судом або слідчим суддею на 

певний період, який спливає; 2) злочинці не припиняють протиправної діяльності, і 

у наявності імовірна тенденція до збільшення негативних наслідків (знищення 

майна чи смерті людей). Тож, регіональні та природно-кліматичні особливості 

обстановки, в якій здійснюється кримінальне переслідування, не слід безапеляційно 

викреслювати з об’єктивних факторів, що впливають на зміст слідчої ситуації. 

Стосовно суб’єктивних факторів слідчої ситуації існує два підходи: 

1) співвідносити суб’єктивні фактори до усіх суб’єктів кримінального процесу та 

інших зацікавлених осіб (слідчий, оперативні працівники, свідки, потерпілі, 

підозрювані і так далі): психологічний стан осіб, які фігурують у розслідуваній; 

протидія встановленню істини з боку злочинця та його зв’язків, а іноді потерпілого і 
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свідків; непередбачені дії потерпілого або осіб, не причетних до розслідуваної події 

[98, с. 194-195]; 2) співвідносити суб’єктивні фактори виключно до працівників 

правоохоронних органів: рівень підготовки слідчого та інших співробітників, 

враховуючи їх практичний досвід; психологічний стан; наслідки помилкових дій 

слідчого та інших співробітників правоохоронних органів [146, с. 161]. 

Досліджуючи вказані підходи вважаємо, що об’єктивним для слідчого буде усе, що 

прямо чи опосередковано не залежить від нього. Ініціативна поведінка свідка, 

потерпілого чи протидія підозрюваного, у будь-якій формі, є для слідчого 

об’єктивною, так само як природне погіршення стану речових доказів.  

Оцінюючи вказане хочеться розставити акценти на тому, що виділення 

типових слідчих ситуацій важливо для побудови ефективної формалізованої 

(алгоритмізованої) методики розслідування окремих видів злочинів. Наявність 

типових слідчих ситуацій дозволяє розробляти напрями щодо їх розв’язання, робить 

роботу слідчого цілеспрямованою [79, с. 196; 97, с. 140-141; 241, с. 262]. Зрештою, 

виділення типових слідчих ситуацій є важливим для підвищення продуктивності 

праці виключно слідчого, як кінцевого споживача наукових розробок – алгоритмів 

(програм) розслідування злочинів. Тож, на нашу думку, суб’єктивні фактори слідчої 

ситуації повинні наводитися лише відносно слідчого, а також осіб, що допомагають 

проводити розслідування. Усе інше повинно сприйматися слідчим як об’єктивне.  

Але повернемося до сукупності факторів слідчої ситуації. Так, різний за 

спрямованістю та можливими наслідками одночасний вплив обох груп наведених 

об’єктивних та суб’єктивних факторів (чинників) обумовлює унікальність, 

особливість та специфічність слідчої ситуації, у якій, у певний момент часу, 

доводиться проводити розслідування. Схожу думку з цього приводу мають 

Б.Є. Лук’янчиков та Є.Д. Лук’янчиков [241, с. 261-268]. 

Саме завдяки унікальності, особливості, специфічності та індивідуальності 

кожної слідчої ситуації у кримінальному провадженні, з позиції раціональності, не 

доцільно розробляти для них рекомендації з розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень у певний момент часу. Однак, якщо слідчі ситуації на 

визначених етапах розслідування кримінального правопорушення позбудуться 
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низки факторів (чинників), то ступень їх унікальності суттєво знизиться, з 

одночасним збільшенням імовірності повторюваності [146, с. 163]. Це дасть 

можливість зробити їх умовно типовими для розробки алгоритмів покращення. 

Такий результат досягається шляхом усунення усіх суб’єктивних та окремих 

другорядних об’єктивних факторів (чинників) [80, с. 86]. Саме типовість слідчих 

ситуацій є запорукою широкого використання рекомендацій з розслідування 

окремих видів кримінальних правопорушень, які, у свою чергу, є втіленням наукової 

організації праці слідчого. 

Визначення типових слідчих ситуацій здійснюється шляхом пошуку у слідчій 

практиці схожих положень та станів, що повторюються. Для більшої дієвості це 

відбувається за матеріалами кримінальних проваджень одного виду (групи) 

кримінальних правопорушень, етапів його розслідування, при постійному аналізі 

напрацьованого досвіду та з урахуванням положень їх видової (групової) 

криміналістичної характеристики. 

С.В. Веліканов, з цього приводу, зазначає, що проблема визначення підстав 

(критеріїв) класифікації слідчих ситуацій у криміналістичній методиці і побудови на 

цій основі класифікаційної системи вимагає комплексного підходу з урахуванням 

досвіду і результатів раніше запропонованих загальних криміналістичних і тактико-

криміналістичних класифікацій для сприяння практичному застосуванню системи 

типових слідчих ситуацій. За його словами, найбільш загальним критерієм 

класифікації слідчих ситуацій у розслідуванні злочинів можна визначити 

положення, що характеризується сприятливим або несприятливим станом і 

обстановкою розслідування, що складаються під впливом об’єктивних і 

суб’єктивних факторів (умов) [96]. Ці загальні оціночні критерії вимагають 

конкретизації, проведеної за ступенем складності слідчої ситуації: неускладнені 

(прості), ускладнені і складні [137, с. 43]. Наступним критерієм розмежування 

елементів класифікаційної системи є ступінь можливості розв’язання слідчих 

ситуацій: «вирішувані», «важковирішувані» і «невирішувані» – при тому, що фактор 

складності визначається ступенем перешкод, що впливають на стан і обстановку 

розслідування [96]. Ми приєднуємося до наведеного загального підходу, як до 
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такого, що не протирічить сучасним уявленням про класифікації слідчих ситуацій, 

однак, разом з цим вказуємо на високий рівень суб’єктивізму при їх формуванні. 

Крім зазначених підстав для класифікації слідчих ситуацій, можна вказати 

наступні: 1) етапи розслідування (початковий, наступний чи подальший, 

завершальний чи заключний); 2) ступінь узагальнення (ситуації поділяються на 

типові і специфічні); 3) рівень конфліктності (безконфліктні ситуації конфліктні) 

[98, с. 196; 136; 281, с. 94-96; 294, с. 157]. Класифікаційні підстави (критерії, ознаки) 

можуть бути і інші, наприклад, що пов’язані з окремими етапами розслідування, 

прийняттям процесуальних рішень: 1) ситуації на початку кримінального 

провадження; 2) ситуації висування і перевірки слідчих версій і планування 

розслідування; 3) ситуації підготовки і проведення слідчих (розшукових) і інших 

процесуальних дій, а також їх комбінацій (тактичних операцій); 4) ситуації на різних 

етапах аналізу, дослідження і оцінки доказів; 5) ситуації при прийнятті слідчим 

процесуальних рішень і так далі.  

Наведене розмаїття підстав для класифікації, у певному розумінні, ускладнює 

обрання оптимальних слідчих ситуації для формування ефективного алгоритму 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій для їх покрашення. Тож, для 

обрання найбільш яскравих типових ситуацій на початковому етапі розслідування 

розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості вважаємо 

за доцільне розглянути підходи інших авторів, а також матеріали кримінальних 

проваджень (справ) за вказаною категорією злочинів. 

С.В. Веліканов, досліджуючи факти привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, помітив загальні 

особливості (підстави) для їх типізації: за джерелом виявлення ознак відповідного 

виду економічного злочину; за різними характеристиками особи злочинця 

(злочинців); за предметом і способом посягання; за формами відображення слідів 

злочину; за змінами залежно від етапу розслідування, обсягу й характеру доказів та 

інше [96]. Ми не погоджуємося з такою позицією. На нашу думку, це не перелік 

підстав для класифікації слідчих ситуації, а скоріше перелік підстав для класифікації 

самих злочинів, окрім першого та останнього «за джерелом виявлення ознак 
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відповідного виду економічного злочину» та «за змінами залежно від етапу 

розслідування, обсягу й характеру доказів», відповідно. Додатково зазначимо, що 

інколи автори сплутують або підміняють поняття, наводячи те, що жодним чином не 

відображає властивості або риси (ознаки), у нашому випадку, сукупності 

сформованих на певному етапі умов – стану й обстановки – розслідування. 

Під час дослідження матеріалів кримінальних проваджень (справ) за фактами 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, а саме 

протоколів допиту підозрюваного, на питання про визнання своєї вини 15 % 

допитуваних осіб вказали на повне визнання своєї вини у вчиненні розкрадання 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, відповідно 28 

матеріалів. 22 % допитуваних осіб зазначили, що визнають її частково (41 матеріал), 

а 47 % – усе заперечують, відповідно 88 матеріалів. Відмова від дачі показань – 16% 

(30 матеріалів). 

Нами помічено, що схоже питання у 2002 році досліджував С.В. Веліканов. 

Він зазначав, що при притягненні особи як обвинуваченого складалися слідчі 

ситуації, що характеризуються як повним визнанням обвинуваченим своєї вини 

(82%), так і відмовою особи у такому визнанні (12%) або частковим визнанням (6%). 

У якості підсумку, вказаний вчений давав зрозуміти, що останні 18% (12%+6%) 

респондентів вказували на складність такої слідчої ситуації [96].  

Різниця відносних показників, на нашу думку, пояснюється наступними 

факторами: 1) згаданий автор досліджував групу економічних злочинів без 

виділення їх видів, що може впливати на результати дослідження; 2) відмінний 

період дослідження та обсяг респондентів; 3) різні процесуальні законодавчі умови 

діяльності слідчих; 4) відмінність рівнів правової культури осіб, які підозрюються 

або обвинувачуються у вчиненні розкрадання. 

Взагалі виділення слідчої ситуації у якій особа, яка підозрюються або 

обвинувачуються у вчиненні розкрадання, визнає або не визнає своєї вини, на нашу 

думку, носить неоднозначний характер. Якщо, з одного боку, просто розглянути її 

як ситуацію, яка під час розслідування може мати місце, то це одне. Але, якщо 

спираючись на праці відомих вчених-криміналістів [79, с. 196; 80, с. 88; 89, с. 140-
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141; 119, с. 76; 241, с. 262] розглянути її як типову та таку, що потребує розв’язання 

чи певної реакції, і у подальшому сформувати обумовлений, безпосередньо 

пов’язаний з нею певний оптимальний алгоритм слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій, то це зовсім інше. Якщо на це зважитися, то ми будемо 

намагатися перетворити складну слідчу ситуацію з частковим або повним 

невизнанням вини, на ситуацію, у якій особа, що підозрюється (обвинувачується), 

усе визнає. Це, на нашу думку, наділяє характер роботи слідчого інквізиційними 

рисами, а також порушує принцип безпристрасності кримінального процесу – що 

повністю недопустимо. Тож, вважаємо за доцільне висказати застереження щодо 

виділення вказаних типових слідчих ситуацій і формування на їх основі програм 

(алгоритмів) розслідування злочинів. 

Вивчення спеціалізованих наукових джерел, що присвячені розгляду типових 

слідчих ситуацій, дозволяє помітити різниці у підходах авторів щодо практичної 

реалізації їх вирішення. Так, авторів, що вивчали вказане питання, умовно можна 

поділити на дві групи. Перша, підтримує формування певної чіткої програми 

розслідування, визначеного оптимального алгоритму слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій [119]. Інша група, серед яких Г.А. Матусовський та 

В.Ю. Шепітько, застосовує більш гнучкий підхід і формує тільки загальні негайні 

цілі та завдання розслідування, які можна досягнути та вирішити, відповідно, 

шляхом проведення необов’язково певних визначених, а варіантно різних, 

альтернативних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, результат яких 

приблизно схожий і прийнятний. Так, вказані науковці до загальних негайних 

завдань на початку розслідування при очевидній відмінності слідчих ситуації 

відносять: 1) встановлення номенклатури і місця знаходження документів (ручного і 

машинного обліку), в яких могли відобразитися ознаки злочину, і забезпечення їх 

цілісності. Необхідно дослідити: документи первинного (оперативного) обліку і 

бухгалтерської документації, а також планові, технологічні, виробничо-

управлінські, статистичні, податкові, неофіційні (записки, нотатки, чорнові записи, 

розрахунки та інші) документи; 2) встановлення місця знаходження сировини, 

напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції, товарів і забезпечення їх цілісності; 
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3) виявлення вимірювальних приладів, що використовуються, – ваг, дозаторів, 

лекал, трафаретів, штампів, касових апаратів, їх перевірка, фіксація показань таких 

технічних засобів, опечатування (при необхідності – з урахуванням інтересів 

виробництва); 4) перекриття доступу до електронно-обчислювальних засобів; 

5) встановлення місця знаходження майна і грошових коштів, що належать 

розкрадачам, з метою забезпечення відшкодування матеріальних збитків, завданих 

злочином [223, с. 459-460]. 

У цілому, наведені загальні негайні завдання майже повністю є актуальними. 

Також зрозуміло, що Г.А. Матусовський формулював вказані завдання у 

максимально широкому сенсі з елементами універсальності для будь-якого типу 

виробництва, однак особливості виробничого процесу на підприємствах вугільної 

промисловості, на думку Б.Г. Розовського, накладають певний відбиток, який не 

можна ігнорувати [296, с. 5].  

Розглянувши обидва підходи до вирішення та покращення типових слідчих 

ситуацій зазначимо, що обидві позиції є цікавими та такими, що мають право на 

життя. І, на нашу думку, можуть бути використані при формуванні методик 

розслідування злочинів, як окремо, так і разом – для більшої універсальності та 

конкретності, формалізації та імпровізації (прояву творчого підходу у 

розслідуванні), одночасно. 

Додатково зазначимо, що до невідкладних завдань доцільно віднести 

ознайомлення з загальним порядком нарахування, використання та розпорядження 

коштами розпорядниками бюджетних коштів [259, с. 206], порядком фінансування 

вуглевидобувного підприємства, порядок витрачання бюджетних коштів, порядок 

укладання угод з іншими суб’єктами господарської діяльності, штатний розклад 

(структура) підприємства, посадові інструкції та функціональні обов’язки.  

Отже, розглянувши загальні теоретичні положення щодо слідчих ситуацій та 

шляхів їх покращення перейдемо до їх формування на початку розслідування 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості. 

Дослідивши означений раніше масив кримінальних проваджень (справ) нами 
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помічено, що усі матеріали на початку розслідування мають певні риси (ознаки), які 

можна згрупувати у такі типові слідчі ситуації:  

1) у 36% - факт розкрадання бюджетних коштів на підприємстві вугільної 

промисловості виявляється співробітниками Держаудитслужби України під час 

«здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку 

ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження 

державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії 

бюджетних коштів» (67 матеріалів кримінальних проваджень) [23]. Саме така 

ситуація склалася у кримінальному провадженні № 12015130330001084 від 

01.10.2015, за яким посадові особи ДП «Первомайськвугілля», які зловживаючи 

службовим становищем у змові з посадовими особами ТОВ «НВП 

«Укрпромресурс», ТОВ ВП «Укрліспром», шляхом закупівлі лісоматеріалів за 

завищеною ціною та завищеними якісними показниками, здійснили розтрату 

держаних коштів на загальну суму понад 500 тис. грн., що було відображено у 

матеріалах Держаудитслужби України [204]. Як правило, з матеріалів ревізії відоме 

коло осіб, які мають певне відношення до кримінального правопорушення, але 

невідомий ступінь їх участі (форма вини) та винуватість, хоча у наявності попередні 

пояснення, що надані співробітникам Держаудитслужби України. Опис копій 

фінансових документів дозволяє сформувати загальне уявлення про подію 

розкрадання грошових коштів, зокрема: час, місце, спосіб та розмір шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням. При цьому потребують додаткового встановлення 

сліди, час, місце, інші обставини та епізоди злочинного задуму. На момент початку 

кримінального провадження причетні до розкрадання особи повністю 

поінформовані про: матеріали, якими володіє слідчий [259, с. 205]; можливі 

наслідки такого володіння та кримінального переслідування, і тому активно 

протидіють як ревізії, так і розслідуванню. Додатково може бути присутня 

інформація про обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру. Окремі автори обґрунтовано вказують, 

що наведені відомості, наприклад, «можуть знаходити відображення в таких 

матеріалах документальної ревізії (перевірки): 1) акт ревізії (підписаний усіма 
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членами ревізійної комісії); 2) укладені договори, бухгалтерські, фінансові та інші 

документи, що стосувалися процедури державної закупівлі; 3) пояснення службових 

осіб замовника держзакупівель; 4) пояснення службових осіб учасників торгів; 

5) пояснення службових осіб, відповідальних за правопорушення; 6) висновок 

ревізора щодо пояснення відповідальних осіб» [254, с. 125]; 

2) у 53 % - факт розкрадання бюджетних коштів на підприємстві вугільної 

промисловості виявляється оперативними підрозділами НП України, Служби 

безпеки України (далі - СБ України), ДФС України, Національного 

антикорупційного бюро України при здійсненні оперативно-розшукової діяльності 

(пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, 

відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України), у рамках 

ведення оперативно-розшукової справи категорії «Захист» щодо осіб, стосовно яких 

є дані про участь у підготовці до вчинення злочину (99 матеріалів кримінальних 

проваджень) [11]. Вказану ситуацію можна спостерігати у матеріалах відносно 

начальника ВП «Управління матеріально-технічного забезпечення» ДП 

«Первомайськвугілля» гр. П., який зловживаючи службовим становищем, 

протиправно, без проведення тендерних торгів, здійснив закупівлю стрічкового 

конвеєру 1Л800Д за істотно завищеною ціною, чим завдав збитки на суму 1 млн. 

грн. [199]. Можуть бути присутні окремі відомості щодо часу, місця, способу та 

інших обставин вчинення розкрадання. Також може бути детально не встановлено 

характер фінансово-господарської операції, що не виключає законності її 

здійснення. Інколи присутня детальна інформація про напрями руху грошових 

коштів, аж до переведення у готівку через конвертаційні центри (фіктивні 

підприємства), оформлення банківських документів. Певне коло підозрюваних осіб 

встановлене, проте можуть залишатися не виявленими інші співучасники. У 

наявності є дані, що характеризують підозрюваних осіб та їх спосіб життя. 

Переважна більшість матеріальних та ідеальних слідів кримінального 

правопорушення відповідним чином не зафіксовано, але є інформація щодо місць їх 

локалізації. А ті відомості, що отримані оперативним шляхом, потребують перевірки 

через проведення слідчих (розшукових) дій. На момент початку кримінального 
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провадження причетні до розкрадання особи, у більшості випадків, не здогадуються 

про підвищений інтерес з боку правоохоронних органів, що, у свою чергу, відкриває 

певні можливості і надає переваги, наприклад, призначення та проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Додатково можуть бути присутні оперативні 

дані про можливу легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; 

3) у 9 % - інформація про факт розкрадання бюджетних коштів на 

підприємстві вугільної промисловості міститься у заявах чи повідомленнях, 

зокрема, у анонімних (17 матеріалів кримінальних проваджень) [296, с. 87-90]. Такі 

заяви та повідомлення надходять від поінформованих осіб, а також тих, хто щось 

підозрює (і не обов’язково має фактичні дані). У практиці дисертанта траплялися 

випадки, коли заявниками виступали: нові керівники вугледобувних підприємств, 

які виявляли факти розкрадань бюджетних коштів своїх попередників (до речі такі 

факти традиційно виглядають лише окремою ланкою у ланцюгу протиправної 

діяльності); заступники керівників, які претендували на високі посади, але так і не 

отримали підвищення; покинуті коханки розкрадачів; та інші. У даних заявах та 

повідомленнях можуть міститися конкретні дані про факти розкрадання, а також, 

при певних можливостях заявника, підтверджуючі документи, але частіше їх копії. 

Як, наприклад, у заяві про факт розкрадання бюджетних коштів посадовими 

особами ДП «Первомайськвугілля», які зловживаючи своїм службовим становищем, 

здійснили розкрадання коштів підприємства шляхом закупівлі ГШО у ТОВ 

«Кайрус» без проведення тендерних торгів за значно завищеними цінами, чим 

завдали збитків на сумму понад 1 млн. грн. [200]. У такій ситуації окремі фінансово-

господарські операції, з точки зору законності, видаються сумнівними, що з певним 

ступенем імовірності може свідчити про вчинення кримінального правопорушення. 

Точний час, місце, спосіб та інші обставини з доданих до заяви або повідомлення 

документів встановлені не повністю – фрагментарно. Не часто зустрічається 

детальна інформація про напрям руху грошових коштів. Є підозри щодо конкретних 

осіб, які причетні або завдяки своєму службовому становищу не могли уникнути 

участі у розкраданні, але їх точне коло не встановлене. Вид та точний розмір шкоди, 

завданої державі від вчинення розкрадання бюджетних коштів, до проведення 



132 

 

спеціальних досліджень співробітниками Держаудитслужби України або судових 

експертиз, не визначений. Може мати місце фактична інформація стосовно суми за 

якоюсь визначеною фінансово-господарською операцією (угодою), якої, як правило, 

достатньо для визначення напряму успішної пошукової роботи. При неочевидному 

для розкрадачів зверненні заявника із заявою чи повідомленням про такий злочин 

особи, які мають до цього відношення, можуть здогадуватися про їх викриття і 

можуть почати усіляко цікавитися намірами та діями оточення, а переконавшись у 

їх серйозності, намагаються усе приховати, а далі протидіють розслідуванню. Інші 

розкрадачі ні про що не здогадується, що надає можливість призначити та провести 

комплекс негласних слідчих (розшукових) дій. У переважній більшості випадків 

заявник, шляхом проведення власного розслідування, з великим відсотком 

вірогідності правильно встановлює схему та учасників подальшої легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та місцезнаходження таких 

цінностей;  

4) 2 % - факт розкрадання бюджетних коштів на підприємстві вугільної 

промисловості виявляється слідчим самостійно під час досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, наприклад, злочинів проти власності або злочинів у 

сфері службової діяльності (4 матеріала кримінальних проваджень). Так, слідчий, у 

ході розслідування фактів зловживання службовим становищем керівництва ТОВ 

«ЕкоВторТехнологія», отримав відомості про факт розкрадання бюджетних коштів 

зі збитками на суму 800 тис. грн. за їх участі, що пов’язаний з постачанням неякісної 

лісової продукції на підприємства ПАТ «Лисичанськвугілля» [202]. Стосовно 

факторів, що формують таку слідчу ситуацію, можна вказати наступне: слідчий 

знайомий з видобувним циклом підприємства, а також з основами бухгалтерського і 

складського обліку товарно-матеріальних цінностей, фінансової та податкової 

звітності, особливостями документообігу і штатного розкладу такого суб’єкта 

господарської діяльності; окремі матеріальні та ідеальні сліди кримінального 

правопорушення відповідним чином зафіксовано; вид та точний розмір шкоди, 

завданої державі від вчинення такого злочину, не визначений; є підозри щодо 

конкретних осіб, які можуть бути причетні до розкрадання; у наявності дані, що 
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характеризують підозрюваних осіб та їх спосіб життя (які можуть бути отримані під 

час проведення слідчих (розшукових) дій); можуть бути присутні обґрунтовані 

припущення щодо можливостей подальшої легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом; у окремих випадках підозрювані особи якийсь час 

не здогадуються про розпочате досудове розслідування за фактом розкрадання 

бюджетних коштів на підприємстві вугільної промисловості, але допускають, що 

воно може бути у зв’язку із попереднім злочином (наприклад, аварія з тяжкими 

наслідками, що викликана службовою недбалістю); частіше підозрювані ретельно 

стежать за діяльністю слідчого (з ким зустрічається, чим цікавиться, які документи 

вивчає, які процесуальні дії проводить), завдяки чому вони повністю поінформовані 

про стан кримінального провадження, а тому вже мають передбачені та ретельно 

підготовлені заходи з протидії розслідуванню. 

При виділенні наведених типових слідчих ситуацій, на нашу думку, не було 

допущено змішування суто організаційних та інформаційних підстав їх виділення 

[176, с. 131-136], на що звертають увагу окремі автори, з правильним розставленням 

акцентів на змістовній частині (складові елементи, відмінності) заяви, повідомлення, 

оперативних матеріалів та іншого [254, с. 124].  

Аналізуючи наведену класифікацію типових слідчих ситуацій зазначимо, що 

не усі автори дотримуються наведеної позиції. Так, А.М. Меденцев у ході 

проведення дослідження «Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері 

державних закупівель» (2015) [252] безпідставно не згадує про третю, на наш 

погляд, типову ситуацію, коли інформація про факт розкрадання бюджетних коштів 

на підприємстві вугільної промисловості міститься у заявах чи повідомленнях, 

зокрема, у анонімних. Наприклад, лише у практиці дисертанта була низка таких 

випадків. Так, боячись можливих звинувачень у 2010 році новий директор шахти 

«Ніканор-Нова» (Перевальський район Луганської області) звернувся із заявою про 

розкрадання бюджетних коштів її попереднім керівництвом. Крім, вказаних 

звернень також надходять десятки анонімних листів, інколи, із детальним 

зазначенням обставин вчинення розкрадань. Тож думається, що вказана слідча 

ситуація має право зайняти місце серед типових.  
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Також дисертант не може погодитися з твердженням А.М. Меденцева, що 

ситуація, коли кримінальне провадження за фактом розкрадання відкривається 

слідчим під час розслідування іншого злочину, є найбільш сприятливою, оскільки 

дозволяє використовувати весь арсенал процесуальних і непроцесуальних засобів 

збирання інформації [254, с. 125]. Це було актуальним під час дії попереднього КПК 

України, коли матеріали за економічними злочинами традиційно, майже 

обов’язково, спочатку проходили стадію дослідчої (попередньої) перевірки, а тільки 

тоді порушувалась кримінальна справа. І виключно до порушення кримінальної 

справи арсенал процесуальних і непроцесуальних засобів збирання інформації був 

обмежений проведенням огляду місця події, отриманням пояснень та проведенням 

неекспертних спеціальних досліджень. Діючий КПК України з початком 

кримінального провадження надає слідчому можливості використання усіх засобів 

збирання інформації, які передбачені національним законодавством. 

Цікавою, на нашу думку, була діяльність працівників підрозділів Державної 

служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України (зараз ДЗЕ НП 

України), з виявлення економічних злочинів, зокрема, розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості. Вказана діяльність певним чином 

поєднувала першу та другу, наведені нами раніше, типові слідчі ситуації. Так, 

підрозділи запитували річні план та програми перевірок вугледобувних підприємств 

різними контролюючими органами, до компетенції яких входить контроль 

використання бюджетних коштів. Завчасно та у період перевірки діяльність 

співробітників оперативних підрозділів зосереджувалася на означених суб’єктах 

господарювання. Завдяки ефективній взаємодії з перевіряючи посадовими особами 

(ревізорами, інспекторами, аудиторами) отримана оперативним шляхом інформація 

відразу перевірялась, і знайшовши документальне підтвердження, відображалася у 

підсумковому акті перевірки (ревізії, аудиту) з копіями бухгалтерських документів, 

поясненнями та іншим. Такий підхід був дуже результативним через поєднання 

оперативних можливостей та «економіко-правового аналізу, як системи прийомів і 

методів економічного та правового дослідження, а саме аналізу та оцінки показників 

господарської діяльності підприємства для отримання достовірних даних щодо 
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порушень вимог чинного законодавства» [194, с. 535]. За наведеною нами 

класифікацією типових слідчих ситуацій вказаний підхід формально утворює першу 

ситуацією, але має і окремі ознаки другої. 

Арсенал засобів, у нашому випадку слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій, залежить від цілей та тактичних завдань, які ставляться у певній 

типової слідчої ситуації. У найзагальнішому варіанті ціль виглядає як покращення 

або недопущення погіршення слідчої ситуації, що склалася на даному етапі 

досудового розслідування. Деталізувати ціль можливо відносно кожної наведеної 

ситуації шляхом формування відповідних тактичних завдань. Однак, для будь-якої 

типової слідчої ситуації на початку розслідування розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості буде актуальним процес аналізу та оцінки: 

наявних матеріалів документальної ревізії (перевірки); як приклад, достатньої 

кількості документів конкурсних торгів, необхідних для підготовки висновків про 

відповідність чи невідповідність вимогам чинного законодавства проведеної 

процедури закупівель [287, с. 42]; відомостей про сліди (ознаки) таких неявних 

злочинів за допомогою спеціальних прийомів і методів економічного та правового 

дослідження; показників господарської діяльності вугледобувного підприємства та 

його партнерів [254, с. 124]. Також, згадаємо зважену позицію Г.А. Матусовського 

та В.Ю. Шепітька і зазначимо, що важливим для усіх вказаних слідчих ситуацій 

буде:  

1) встановлення номенклатури і місця знаходження документів (ручного і 

машинного обліку), в яких могли відобразитися ознаки злочину, і забезпечення їх 

цілісності. Вказане завдання може бути вирішено шляхом проведення допитів; 

оглядів; обшуків; отримання тимчасового доступу до речей і документів; зняття 

інформації з електронних інформаційних систем; обстеження публічно недоступних 

місць, житла чи іншого володіння особи;  

2) ознайомлення з документами первинного (оперативного) обліку і 

бухгалтерської документації, а також плановими, технологічними, виробничо-

управлінськими, статистичними, податковими, неофіційними (записками, 

нотатками, чорновими записами, розрахунками та іншими) документами; 
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встановлення місця знаходження готівкових чи безготівкових бюджетних коштів, а 

також сировини, матеріалів, готової продукції, товарів, результатів робіт та послуг, 

що пов’язані з сумнівними господарськими операціями, з обов’язковим 

забезпеченням їх цілісності; встановлення місця знаходження майна і грошових 

коштів, що належать розкрадачам, з метою забезпечення відшкодування 

матеріальних збитків, завданих злочином [224, с. 459-460]. Указане завдання може 

бути вирішено за результатами проведення допитів; оглядів; обшуків; отримання 

тимчасового доступу до речей і документів. 

Також, для будь-якої типової слідчої ситуації на початку розслідування 

досліджуваних розкрадань буде актуальним забезпечення цілісності, схоронності, 

незмінності фінансово-господарської та іншої документації вуглевидобувного 

підприємства і партнерських організацій, як на паперових, так і на електронних 

носіях. Пізніше, після проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, буде чітко 

встановлено період злочинної активності (зазвичай, він співпадає з терміном роботи 

розкрадачів), а поки це не встановлено на початку розслідування доцільно 

охороняти усю без винятку фінансово-господарську та іншу документацію. 

Додатковим аргументом таких дій є можливе подальше виявлення нових епізодів 

розкрадань чи інших злочинів, що знайдуть своє відображення у документації, а 

також необхідність проведення повторних судових експертиз.  

О.С. Сохрін небезпідставно наголошує, що для забезпечення повноти 

вилучення документів слідчому доцільно залучити до цієї роботи в якості 

спеціаліста, особу, яка проводила перевірку. Даний фахівець, зокрема, може 

визначити всі документи, термін зберігання яких не закінчився, є в наявності, всі 

справи з грошовими виправдувальними документами, листуванням і звітністю, а 

також книги бухгалтерського обліку пред’явлені слідчому, які документи можуть 

бути вилучені слідчим в архіві. Допомога спеціаліста також необхідна для 

визначення переліку документів, що підлягають вилученню в сторонніх 

організаціях, що пов’язані з фінансово-господарськими операціями [317, с. 84]. Ми 

приєднуємося до наведеної думки і зазначимо, що згаданий фахівець (аудитор-

ревізор) Держаудитслужби України, інколи, може не мати можливості допомагати 
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слідчому, тож у такому випадку є доцільним залучення до проведення слідчих 

(розшукових) та процесуальних дій інших спеціалістів з аналогічними спеціальними 

знаннями та навичками. Наведені завдання вирішуються шляхом проведення: 

оглядів, обшуків, а також через отримання тимчасового доступу до речей і 

документів. 

О.О. Кузнєцов, при розгляді слідчих ситуацій, зважено вказує, що при 

плануванні, а конкретніше при виборі виду, часу, місця, учасників, науково-

технічних засобів, послідовності проведення слідчих (розшукових) та 

процесуальних дій, доцільно ураховувати положення криміналістичної 

характеристики вказаного злочину [227, с. 84]. Зі свого боку зазначимо, що саме 

положення криміналістичної характеристики надають можливість зробити певні 

обґрунтовані припущення щодо поки невідомих обставин, які підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні; локалізації тих чи інших матеріальних 

слідів і так далі. Назване робить положення криміналістичної характеристики таких 

розкрадань дійсно важливим фактором при плануванні слідчих (розшукових) та 

процесуальних дій у конкретній слідчий ситуації. 

Визначимо тепер окремі специфічні завдання для кожного типу слідчих 

ситуацій з урахуванням їх особливостей.  

У першій слідчий ситуації коли факт розкрадання бюджетних коштів на 

підприємстві вугільної промисловості був виявлений співробітниками 

Держаудитслужби України вважаємо за доцільне: 1) ознайомившись з 

технологічним циклом та специфікою документообігу підприємства встановити 

невідомі етапи протиправної діяльності – дії, що формують спосіб підготовки та 

приховування; використані для цього засоби чи знаряддя; повний перелік осіб, які 

складали злочинну групу, із визначення ролі кожного; латентні епізоди, а також 

можливі факти одержання неправомірної вигоди співробітниками Держаудитслужби 

України, які проводили попередні перевірки. Указане можна встановити шляхом: 

проведення допитів свідків та підозрюваних; оглядів предметів та документів, через 

отримання тимчасового доступу до них; обшуків службових приміщень та житла 

підозрюваних; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 
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(контролю телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, інформації з мережи 

Інтернет та інших мереж передачі даних); зняття інформації з електронних 

інформаційних систем без відома її власника, володільця або утримувача, маються 

на увазі особи, які можуть мати відношення до вказаного злочину; отримання 

тимчасового доступу до речей і документів, а саме до попередніх матеріалів 

перевірок Держаудитслужби України; 2) уточнити спосіб вчинення злочину; розмір 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; відшукати легалізовані (відмиті) 

доходи, одержані злочинним шляхом. За допомогою призначення та проведення 

різноманітних судових експертиз (почеркознавчої, товарознавчої, технічної 

експертизи документів; експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку 

і звітності; експертизи документів про економічну діяльність підприємств і 

організацій; експертизи документів фінансово-кредитних операцій; та інших); 

допитів; оглядів предметів та документів; обшуків службових приміщень та житла 

підозрюваних; 3) забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи 

отриманої неправомірної вигоди, а також можливу спеціальну конфіскацію – за 

допомогою накладення арешту на майно (рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-

якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що 

знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших 

фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні 

права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність 

арешту майна) [4]; 4) попередити дії з переховування від органів досудового 

розслідування та/або суду, а також усунути протидію розслідуванню (знищити, 

сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення 

для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на 

потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта…) [4]. 

Указане можна здійснити за допомогою роз’яснювальної роботи про можливі 

наслідки такої протиправної поведінки; застосуванням чи зміною застосованого 

запобіжного заходу. Інформацію про наміри переховування чи протидії можна 

отримати у процесі спостереження за особою в публічно доступних місцях; 
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установлення знаходження радіоелектронного засобу; зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж (контролю телефонних розмов, іншої 

інформації та сигналів, інформації з мережи Інтернет та інших мереж передачі 

даних). 

У другій слідчий ситуації факт розкрадання бюджетних коштів на 

підприємстві вугільної промисловості був виявлений оперативними підрозділами 

НП України, СБ України, органів доходів і зборів, НАБ України при здійсненні 

оперативно-розшукової діяльності, у рамках ведення оперативно-розшукової справи 

категорії «Захист». Після передачі оперативних матеріалів до слідчого підрозділу, 

початку досудового розслідування, можливого аналізу наявних фактичних даних із 

залученням співробітників Держаудитслужби України (уникаючи розшифровку 

даних про фігурантів розробки та підприємства), знайомства зі специфікою 

підприємства слідчому доцільно вирішити наступні завдання: 1) спільно з 

працівниками оперативних підрозділів визначити перелік слідчих (розшукових) та 

процесуальних дій, а також оперативно-розшукових заходів, які будуть складати 

план оперативної розробки (виконавці, засоби, терміни і таке інше) осіб, стосовно 

яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину. План може містити увесь 

спектр негласних слідчих (розшукових) дій, а також окремі гласні, з урахуванням 

відповідних заходів застереження. І, як ми пересвідчилися раніше, спосіб вчинення 

розкрадання бюджетних коштів на підприємстві вугільної промисловості, певною 

мірою передбачає колективну реалізацію злочинного задуму, тому особливу 

ефективність показує, відповідно до ст. 272 КПК України, застосування особи, яка 

виконує спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи 

чи злочинної організації. Для полегшення здійснення протидії таким злочинам може 

бути використаний спеціально утворений суб’єкт господарювання – легендоване 

підприємство [4]; 2) призначити момент затримання фігурантів оперативної 

розробки, із зазначенням оптимального складу слідчих (розшукових) та 

процесуальних дій, а також оперативно-розшукових заходів у фінальній операції 

(комбінації) по затриманню фігурантів. Для реалізації оперативної розробки, у 

залежності від обставин, практики застосовують контроль за вчиненням злочину у 
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формі контрольованої поставки; контрольованої та оперативної закупки; імітування 

обстановки злочину, але найчастіше, спеціального слідчого експерименту. Також 

одночасно проводяться обшуки у службових приміщеннях вуглевидобувного 

підприємства, житлі підозрюваних, а також інших причетних до злочину осіб; 

свідки та підозрювані допитуються; оглядаються предмети та документи; 

3) зрозумівши виробничі процеси підприємства встановити протиправний характер 

господарської угоди чи фінансової операції за бухгалтерськими документами 

первинного (оперативного) обліку, а також плановими, технологічними, виробничо-

управлінськими, статистичними, податковими документами, виписками з 

банківських рахунків про рух коштів, довідками про надходження та витрачання 

коштів з Державної казначейської служби України та, звісно, чорновими записами. 

Також визначити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто 

сум коштів, що були розкрадені. Додатково можна встановити розмір коштів, що 

потрібні для відновлення нормальної роботи вугледобувного підприємства, а також 

впущеної вигоди вказаного суб’єкта господарської діяльності державної форми 

власності. Вказане можна встановити шляхом призначення та проведення 

різноманітних судових експертиз, серед яких експертизи документів 

бухгалтерського, податкового обліку і звітності; експертизи документів про 

економічну діяльність підприємств і організацій; експертизи документів фінансово-

кредитних операцій; товарознавчої та інших експертиз. Шляхом допитів свідків та 

підозрюваних, з використанням копій раніше наведених документів, отримуються 

пояснення щодо згаданих угод та операцій, і тим самим встановлюються елементи 

складу злочину (об’єктивний та суб’єктивний бік), а також обставини, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, серед яких – подія 

кримінального правопорушення (дії з підготовки, вчинення, приховування злочину, 

їх час та місце здійснення) та винуватість обвинуваченого (обвинувачених) у 

вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення 

кримінального правопорушення. Закріплення участі певних осіб у розкраданні може 

здійснюватися також завдяки призначенню та проведенню почеркознавчої судової 

експертизи та технічної експертизи документів; 4) відшукати легалізовані (відмиті) 
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доходи, одержані злочинним шляхом. Складність вирішення вказаного завдання 

полягає у тому, що доходи, одержані злочинним шляхом, можуть кілька разів у 

вільному порядку бути перетворені у: безготівкові кошти – товар чи предмети 

розкоші – готівкові кошти – дорогоцінні метали – цінні папери (частки у статутному 

фонді підприємства) – нерухомість – банківські вклади. Також може відбуватися їх 

подрібнення на менші суми, перемішування із законно отриманими коштами, 

документальне чи товарне проведення таких доходів через третіх осіб і так далі. І 

довести, що знайдені кошти, є тими самими – дуже складно. Тільки грамотне 

проведення комплексів слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, таких як 

обшуки; допити; судові експертизи; накладення арешту на майно; аудіо-, 

відеоконтроль особи; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 

спостереження за особою в публічно доступних місцях; аудіо-, відеоконтроль місця 

(службового кабінету); установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; 

контроль за вчиненням злочину; 5) попередити протидію розслідуванню, а також дії 

з переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Враховуючи 

специфіку слідчої ситуації, коли факт розкрадання був виявлений оперативними 

підрозділами правоохоронних органів, можна припустити, що за час оперативної 

розробки був зібраний певний обсяг даних, які характеризують фігурантів і їх 

можливості. Тож, можна вірогідно спрогнозувати напрям та характер такої протидії, 

і, відповідно, вжити заходи з її попередження та припинення, наприклад, заходи із 

забезпечення кримінального провадження, наприклад, для: 

- фізичного обмеження переміщення підозрюваних (обвинувачених) 

застосовується затримання особи або запобіжні заходи; 

- обмеження фінансових можливостей підозрюваних (обвинувачених) 

застосовуються тимчасове вилучення або арешт майна; 

- обмеження підозрюваних (обвинувачених) у користуванні владою та 

впливом на свідків та інших учасників кримінального провадження, колектив 

підприємства, громадськість, правоохоронні органи; попередження знищення чи 

підробки речей і документів, які мають суттєве значення для досудового 
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розслідування [4], застосовується відсторонення від посади. Але, дуже часто при 

владі залишаються співчуваючі особи, які усіляко прагнуть допомогти; 

- припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню 

іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо 

перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням, підозрюваний тимчасово обмежується у 

користуванні спеціальним правом, шляхом вилучити документів, які посвідчують 

користування вказаним правом [4]. Відповідно до специфіки теми дослідження це 

може бути право на здійснення підприємницької діяльності особою, яка є учасником 

розкрадання бюджетних коштів на вугледобувному підприємстві. Однак, з 

особистого досвіду зазначимо, що процедура, вказана у ст.ст. 148-153 КПК України, 

є дівою виключно для підозрюваних з певним рівнем правової свідомості та 

відповідальності, а також для осіб, які вирішили співпрацювати зі слідством. Іншим 

особам це не стає на заваді продовженню протиправної діяльності. 

Для недопущення ухилення від виконання процесуальних обов’язків 

підозрюваних (обвинувачених) слідчими застосовується виклик, а у разі неприбуття 

без поважних причин або не повідомлення про причини свого неприбуття 

накладається грошове стягнення, а далі, при здійснюється привід. Якщо підозрювані 

(обвинувачені) починають переховуватися від органів досудового розслідування 

та/або суду, то діюче кримінальне процесуальне законодавство дозволяє оголосити 

їх у розшук [4]. Практика розслідування досліджуваних злочинів вказує на те, що 

підозрювані (обвинувачені) є заможними особами і, як правило, мають закордонний 

паспорт громадянина України. Тож, доцільно враховувати вказану обставину, з 

метою попередження їх можливої втечі за кордон. Інформацію про наміри 

підозрюваного про переховування від органів досудового розслідування та/або суду 

можна отримати у ході проведення допитів свідків, обшуку його житла та 

службового кабінету, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

(контролю телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, інформації з мережи 

Інтернет та інших мереж передачі даних); 6) встановити місцезнаходження 

грошових коштів, що належали державі, а також майна і грошових коштів, що 
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належать розкрадачам, з метою забезпечення відшкодування матеріальних збитків, 

завданих злочином [224, с. 459-460]. Вказане завдання може бути вирішено за 

результатами проведення допитів; оглядів; обшуків; отримання тимчасового 

доступу до речей і документів; накладення арешту на майно (рухоме чи нерухоме 

майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі і так далі). 

У третій слідчий ситуації, коли факт розкрадання бюджетних коштів на 

підприємстві вугільної промисловості виявляється у результаті надходження заяв чи 

повідомлень поінформованих осіб, слідчому необхідно: 1) для визначення напрямів 

розслідування, у максимально повному обсязі та невідкладно отримати інформацію 

про можливий факт розкрадання за класичною схемою: Коли? Де? Хто? Що? Як? 

Чому? [271, с. 22]; а також оцінити мотивацію та ступінь надійності її джерела. 

Нами раніше перелічувалися типові заявники і відповідно до статусу можна оцінити 

їх поінформованість та, за необхідності, використати їх розвідувальні чи розшукові 

можливості (мається на увазі можливості та здібності до здобуття відомостей, 

предметів та документів, що можуть набути статус доказів у кримінальному 

провадженні), що може виключно позитивно вплинути на хід подальшого 

розслідування. Це завдання вирішується шляхом проведення допиту заявника, у ході 

якого детально вказується відома йому інформація про стадію розкрадання та 

поінформованість розкрадачів щодо можливої зацікавленості їх діяльністю 

співробітників правоохоронних органів. Вказані аспекти є дуже важливими, бо 

безпосередньо впливають на алгоритм подальших слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій. Якщо заявник для підтвердження своєї заяви чи повідомлення 

додає документи або їх копії, то доцільне проведення аналізу та огляду вказаних 

документів за криміналістичними правилами при безумовному дотриманні порядку, 

передбаченому чинним КПК України. Якщо заявник указує кілька осіб у якості 

потенційних свідків, то, виходячи з обставин про поінформованість злочинців, 

можна провести їх невідкладні допити чи тимчасово утриматись від їх проведення; 

2) встановити протиправний характер господарської угоди чи фінансової операції, а 

також визначити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказане 

завдання вирішується шляхом проведення слідчих (розшукових) та інших 
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процесуальних дій за алгоритмом, що висвітлений раніше; 3) отримати сукупність 

доказів щодо усіх фактів (час, місце, спосіб та інші обставини) протиправної 

діяльності на підприємстві вугільної промисловості та їх учасників. Вказане 

завдання з повного викриття вирішується за двома варіантами розвитку подій. Якщо 

обґрунтовано припустити, що особи, які причетні до розкрадання, не знають про 

почате кримінальне провадження, то можна провести комплекс негласних слідчих 

(розшукових) дій, серед яких: аудіо-, відеоконтроль особи; зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж (контроль за телефонними розмовами, 

зняття інформації з каналів зв’язку мережі Інтернет, а також інших мереж передачі 

даних); обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; 

спостереження за особою в публічно доступних місцях; аудіо-, відеоконтроль місця 

(зазвичай службового кабінету); установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу. Якщо ж особи, які причетні до розкрадання, знають про почате кримінальне 

провадження, то проводиться комплекс наступних гласних слідчих (розшукових) та 

інших процесуальних дій: огляд місця події, із залученням відповідних спеціалістів 

(спеціаліста-криміналіста, спеціаліста з бухгалтерського обліку, банківської справи, 

спеціаліста з інформаційних технологій тощо); допити свідків; тимчасове вилучення 

і подальший огляд засобів комп’ютерної техніки, предметів, матеріалів і документів 

(зокрема тих, що знаходяться в електронній формі на машинних носіях), що 

характеризують електронну операцію, в ході якої за наявними даними вчинені 

злочинні дії; допити підозрюваних (свідків), відповідальних за проведення 

фінансових операцій; обшуки на робочих місцях і за місцем проживання 

підозрюваних [297, с. 85]. Враховуючи природну потребу у спілкуванні та 

координації дій злочинців значно підвищить ефективність гласного комплексу дій: 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (контроль за 

телефонними розмовами, зняття інформації з каналів зв’язку мережі Інтернет, а 

також інших мереж передачі даних) і установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу; 4) відшукати легалізовані (відмиті) доходи, одержані 

злочинним шляхом; 5) попередити протидію розслідуванню, а також дії з 
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переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Вирішення 

четвертого та п’ятого завдання були докладно описані раніше. 

У четвертій слідчий ситуації факт розкрадання бюджетних коштів на 

підприємстві вугільної промисловості виявляється слідчим самостійно під час 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, тож доцільно: 1) виділити 

частину матеріалів, що стосується розкрадання, в окреме провадження, відповідно 

до положень ст. 217 КПК України; 2) встановити протиправний характер 

господарської угоди чи фінансової операції, а також визначити розмір шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням; 3) відшукати легалізовані (відмиті) 

доходи, одержані злочинним шляхом; 4) дозбирати досі невідомі фактичні дані 

щодо протиправної діяльності осіб, які мають відношення до вказаного злочину; 

5) попередити дії підозрюваних (обвинувачених) з переховування від органів 

досудового розслідування та/або суду. Алгоритми вирішення вказаних завдань 

розглядатися нами не будуть, бо знайшли своє висвітлення раніше. Наголосимо на 

наступному: у зв’язку із розслідуванням попереднього злочину окремі гласні та 

негласні слідчі (розшукові) дії можуть виявитися малоефективними, бо підозрювані 

у розкраданні особи вже могли врахувати можливості слідчого, отримати вичерпні 

консультації адвокатів, позбутися певних доказів, сховати незаконно здобуті кошти 

та виробити переконливу стратегію захисту. 

Неможна беззастережно приймати позицією І.М. Горбаньова щодо наведення 

загального оптимального переліку процесуальних дій при розслідуванні 

конкретного виду злочину [119]. Тобто якогось універсального алгоритму 

(програми) розслідування, який би був актуальним для більшості слідчих ситуацій, 

немає. Як ми пересвідчилися ситуації настільки різні, що неможливо підібрати один 

єдиний гнучкий алгоритм слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, 

здатний задовільнити конкретні особливі потреби слідства. А якщо він і буде 

розроблений (складений), то завдяки своїй надмірній загальності, не буде корисним 

через нездатність вирішення конкретних чітко визначених завдань, а отже, не 

відбудеться покращення певної окресленої слідчої ситуації. 
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Крім цього, зазначимо, що на тактичні завдання у типових слідчих ситуаціях, 

і, як слідство, – на слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, буде безпосередньо 

впливати час, що минув з моменту вчинення злочину, у нашому випадку – 

розкрадання бюджетних коштів на підприємстві вугільної промисловості [302, с. 

416]. Так, кожен фінансовий та технічно-виробничий документ має певний термін 

зберігання, тож буде дуже важко щось дослідити без «документального сліду» 

злочину. 

В.Б. Вєхов, В.В. Попова, Д.О. Ілюшин небезпідставно вважають, що саме 

певна визначена слідча ситуація багато у чому обумовлює основні напрями 

розслідування [99, с. 56]. Зі свого боку, зазначимо, що слідча ситуація, у 

філософському розумінні, є відправним динамічним пунктом діяльності слідчого на 

певному етапі розслідування та одночасно кінцевим пунктом з аналізом результатів 

такої діяльності. При цьому, завершення якогось етапу слідчої діяльності породжує 

нову слідчу ситуацію з відповідними тактичними завданнями, яка, у свою чергу, є 

початком нового циклу процесуальних дій. На підтвердження вказаного можна 

навести слова таких відомих вчених-криміналістів Л.Я. Драпкін та І.М. Лузгіна, які 

зазначали, що слідчі ситуації є динамічними системами, які змінюють свій зміст, 

структуру і форму, а також зникати і знову виникати під впливом сукупності 

зовнішніх і внутрішніх чинників (факторів) [137, с. 42; 240, с. 64]. 

Слідчий на основі слідчої ситуації, що склалася, наявних матеріалів та 

положень криміналістичної характеристики розслідуваного злочину висуває 

обґрунтовані припущення, здогадки, гіпотези, версії щодо події у цілому чи її 

окремих обставин, які відповідним чином перевіряються. Тож, після розгляду 

типових слідчих ситуацій, що виникають на початковому етапі розслідування 

розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, є 

логічним дослідити висування версій та особливості їх перевірки.  

При дослідженні наявних матеріалів провадження слідчий починає уявляти 

подію, що сталася, а також її окремі обставини, епізоди та деталі. У зв’язку з тим, 

що відповідно до етапу та стадії розслідування різноманітних подій у слідчого може 

бути різний обсяг матеріалів, і як слідство, – різний обсяг фактичних даних. 
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Немаючі вичерпних відомостей щодо характеру розслідуваної події та її ще 

невідомих обставин, слідчий вимушений робити обґрунтовані припущення, які 

прийнято у криміналістиці іменувати версіями. Звідси витікає, що версії прямо 

пов’язані зі слідчими ситуаціями.  

Помітний внесок у розробку вчення про версію внесли Р.С. Бєлкін, 

О.М. Васильєв, А.І. Вінберг, С.О. Голунський, О.М. Ларін, Г.М. Муд’югін, 

Я. Пєщак, О.Р. Ратінов, О.О. Хмиров, М.О. Якубович та інші [74, с. 113-114, 116-

118; 76, с. 364; 94, с. 22, 60-77; 141, с. 8-9, 14, 16; 187, с. 61; 222, с. 474; 234, с. 66, 68-

70; 257, с. 31-32; 279, с. 95, 132]. Не вдаючись у полеміку з іншими вченими щодо 

природи версій, визначення, сутності, класифікацій, місця у криміналістичній 

тактиці, ролі у плануванні, етапів висунення та перевірки, відразу перейдемо до 

прийнятного для нас поняття вказаної наукової категорії. Слідча версія – 

обґрунтоване зібраним матеріалом припущення слідчого про форми зв’язків і 

причини окремих явищ розслідуваної події (або її в цілому) як одне з можливих 

пояснень, встановлених на цей час фактів і обставин події [279, с. 95, 132]  

У 1957 році О.М. Васильєв, Г.М. Муд’югін та М.О. Якубович прийшли до 

висновку, що версії будуються для пояснення кожного елемента складу злочину і не 

ізольовано, а в зв’язку [94, с. 22, 60-77]. Пізніше, у 1970 році О.М. Ларін розвинув 

вказане положення та вказав на зв’язок загальних та приватних версій. За ним версії 

про предмет доказування називаються загальними версіями, а версії про доказові 

факти і можливі джерела доказів звуться – приватними. Правильність загальної 

версії перевіряється і підтверджується дослідженням приватних версій. Кожна 

приватна версія про факт, який повинен бути доказаним, пов’язана з версіями про 

можливі джерела встановлення даного факту [233, с. 66, 68-70]. 

До речі, в основі слідчих версій є не тільки відомості про факти, але і 

припущення про можливий зв’язок з подією, що розслідується, при цьому 

домінуюча роль належить саме зв’язкам. Побудова слідчих версій є начальним 

етапом переходу від вірогідності до достовірності у доказуванні [338, с. 124-125]. 

Зазначимо, що версії висуваються не тільки на основі зібраних слідчим відомостей, 
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а також при цьому враховуються дані криміналістичної характеристики розкрадання 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості. 

Я. Пещак правильно вказував, що слідча версія є різновидом приватної 

гіпотези, і відображає попередню оцінку, пояснює обмежене число фактів, даними, 

про які відомо слідчому, та вказує на невідомі факти, що повинні бути встановлені 

для всебічного встановлення ознак розслідуваної події, спрямовуючи процес 

доказування від відомих фактів до невідомих [279, с. 50]. Це цілком правильний 

погляд на сутність версій, який повинен втілюватися практично при плануванні 

розслідування кримінального правопорушення.  

О.О. Хмиров розглядаючи вказану криміналістичну категорію зазначає, що 

версії повинні висуватися як відносно розслідуваної події у цілому, так і відносно 

кожного з елементів предмету доказування, а також відносно кожного з проміжних 

фактів, на основі яких ці елементи встановлюються. Таким чином, повинна 

будуватися система слідчих версій, яка за структурою є аналогічною системі 

доказування за матеріалом розслідування. При чому у вказану систему повинні 

входити і перевірятися усі об’єктивно можливі у даній конкретній ситуації версії 

[338, с. 123-124]. Ми підтримуємо бачення О.О. Хмирова, та у свою чергу 

акцентуємо увагу на тому, що будь-яка версія має певний ступінь імовірності, тож 

не можна необґрунтовано уникати висування та перевірки версій, які у даний 

момент здаються мало імовірними. 

З точки зору побудови вказаних систем версій має велике теоретичне та 

практичне значення їх класифікації. У наш час існує велика кількість класифікацій 

слідчих версій, але і досі залишається актуальною класифікація, яку 

використовували О.М. Васильєв, О.М. Ларін, Г.М. Муд’югін та М.О. Якубович. За 

ними слідчі версії поділяються за направленістю та обсягом, а також ознаками 

юридичної значимості на три групи: 1) загальні версії – про характер та сутність 

події у цілому; 2) версії за окремими елементами предмету доказування (які 

кореспондуються з елементами складу злочину); 3) приватні версії – про окремі 

проміжні факти [93, с. 60-61; 94, с. 39-40; 233, с. 44]. Існують також і інші 

класифікації за іншими ознаками: розподілення на ретроспективні та передбачливі 
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[140, с. 107], і так далі. Найбільш доречною при розгляді досліджуваних злочинів 

нам вважається трирівнева наведена класифікація, бо саме вона найбільш відповідає 

цілям розслідування. Розглянемо вказану класифікацію версій відповідно до теми 

нашого дослідження. 

Під час розслідування розкрадання бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості слідчий може висувати наступні загальні версії про 

характер та сутність події: 

1. Має місце вчинення злочину, що пов’язаний з розкраданням бюджетних 

коштів на вугледобувному підприємстві. 

2. Злочин, пов’язаний з розкраданням бюджетних коштів на вугледобувному 

підприємстві, відсутній. 

3. Має місце вчинення злочину, який не пов’язаний з розкраданням 

бюджетних коштів на вугледобувному підприємстві. 

4. Має місце подія, яку оточуючі могли сприйняти як злочин, що пов’язаний з 

розкраданням бюджетних коштів на вугледобувному підприємстві. 

А.М. Меденцев у дисертації «Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері 

державних закупівель» (2015 р.) як найрозповсюджений різновид згаданих 

обґрунтованих припущень відзначає версії з кваліфікації. Адже виявлені 

правопорушення можуть мати різну оцінку в залежності від конкретних обставин їх 

вчинення. З цією позицією важко сперечатися, бо кваліфікація кримінального 

правопорушення контролюється слідчим протягом усього досудового 

розслідування. У розумінні вказаного автора версії з кваліфікації це припущення, які 

співвідносять сутність розслідуваної події до спеціальних норм кримінального 

законодавства, шляхом надання точної оцінки [253, с. 97]. 

Версії з кваліфікації уявляються нам як загальні, тому що припущення 

робиться вже з урахуванням усіх елементів складу злочину, які надають підстави 

для відокремлення однієї кримінально-караної події від іншої. Також вказані версії 

кореспондуються з версіями щодо обставин, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні. Тільки при встановленні таких обставин з’являється 
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можливість проведення чіткого кримінально-правового аналізу, який дозволяє 

кваліфікувати подію. 

Версії з кваліфікації при розслідуванні розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості повинні ураховувати кваліфікаційні ознаки, 

закріплені у ст. 191 КК України, як спеціальної норми законодавства, що передбачає 

кримінальну відповідальність за вчинення вказаних злочинів. Тож наступні 

кримінально-правові поняття, що використовуються для побудови версій, можуть 

одночасно розглядатися і як підстави для їх класифікації: 1) спосіб вчинення 

злочину (привласнення, розтрата або заволодіння…); 2) юридичний стан майна 

(чуже майно, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні); 3) службове 

становище особи та її повноважень; 4) повторність злочину; 5) кількість осіб, що 

вчинили розкрадання; 6) ступінь їх організованості; 7) розмір розкрадених 

бюджетних коштів [3]. 

Неможна погодитися з певними положеннями наукового дослідження 

А.М. Меденцева щодо зазначення характерних особливостей розслідування 

злочинів у сфері державних закупівель. Так, як особливість вказується твердження 

про встановлення підозрюваного вже на початковому етапі розслідування, і тому 

версії, як правило, стосуються не окремих фактів, а охоплюють декілька важливих 

обставин, а інколи й усі елементи, які утворюють склад злочину [253, с. 97]. 

Наводячи таку особливість не слід забувати про різноманітність слідчих ситуацій у 

яких формуються такі обґрунтовані припущення. У розглянутих раніше типових 

слідчих ситуаціях обсяги фактичних даних на початку розслідування дуже 

різняться. І, відповідно до цього, можна говорити про типовість версій для кожної 

наведеної слідчої ситуації.  

Дисертант підтримує позицію А.М. Меденцева щодо окремих версій, які 

висуваються стосовно можливих свідків злочину, а саме: 1) про злочин знають 

працівники бухгалтерії, інших структурних підрозділів замовника; 2) про злочин 

проінформовані працівники органу учасника конкурсних торгів, який визнаний 

переможцем; 3) інформацією про злочин володіють інші учасники конкурсних 

торгів; 4) інформацією про злочин володіють працівники Державної казначейської 
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служби України; 5) інформацією про злочин володіють працівники контролюючих 

органів, які раніше проводили перевірки; 6) інформацією про злочин володіють 

підприємства-контрагенти, з якими державною установою укладені договори; 

7) інформацією про злочин володіють особи з кола знайомих запідозреної службової 

особи [253, с. 97]. Наведені версії щодо можливих свідків є вельми актуальними і 

при розслідуванні розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості завдяки схожості з розслідуванням злочинів у сфері державних 

закупівель. 

Окремі автори правильно зазначають, що використання даних про скоєний 

злочин дозволяє висунути версії за наявності в події, що розглядається, інших 

злочинів [119]. З огляду на специфіку розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості підкреслимо неможливість вчинення 

вказаних злочинів без вчинення так званих супутніх злочинів у сфері службової 

діяльності. Тож, логічним буде висунення версії щодо існування зв’язку між 

досліджуваними злочинами та іншими кримінально-караними діяннями, що були 

вчинені на підприємстві вугільної промисловості. 

Р.С. Бєлкін та І.М. Лузгін зазначають, що планування розслідування повинно 

створювати умови для паралельної та одночасної перевірки усіх висунутих версій 

[74, с. 118; 141, с. 8-9, 14, 16]. Спочатку можна подумати що це якась ідеальна 

модель планування, але потім постає питання: «Чи не проводить слідчий після 

кожної слідчої (розшукової) дії логічне переосмислення усіх загальних та більшості 

приватних версій на основі нової фактичної інформації?» Звісно, що проводить. 

Тож, на нашу думку, не потрібно якихось спеціальних умов для втілення у життя 

принципу паралельної та одночасної перевірки усіх висунутих версій.  

За словами С.П. Мітричева «перевірка версії тільки тоді вважається 

закінченою, коли одна з них виявляється правильною і буде повністю підтверджена 

подальшим розслідуванням» [257, с. 31-32]. Дисертант вважає, що це стосується 

тільки слідчих версій, а інші версії, серед яких, наприклад, версія захисту, 

продовжують перевірятися у суді, аж до прийняття рішення по суті.  
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Цікавий підхід до планування розслідування багатоепізодних злочинів 

пропонують К.В. Аріт та В.Д. Пчолкін. Вказані науковці наголошують на складанні 

схем взаємозв’язків певних даних: окремих епізодів, співучасників, об’єктів, 

способів, руху грошових коштів і матеріальних цінностей, документів, 

технологічного процесу виробництва, механізму злочину тощо. Дані матеріали 

використовуються в підготовці та проведенні слідчих (розшукових) дій для 

складання обвинувального акту. Схеми виконують не тільки ілюстративну роль, але 

й дозволяють: систематизувати наявну доказову інформацію; простежити злочинні 

зв’язки між окремими особами; виявити канали розкрадання та місця збуту 

викраденого. У складанні плану розслідування використання схем сприяє його 

чіткості, найбільш доцільній послідовності проведених слідчих дій, охопленню всіх 

епізодів злочинної діяльності [292, с. 112]. При розслідуванні розкрадання 

бюджетних коштів на підприємстві вугільної промисловості доцільно враховувати, 

що вказаний злочин вчиняється не вчиняється одноразово. І складання слідчим схем 

злочинної діяльності не є рекомендацією, це скоріше необхідність для підвищення 

наочності наявної інформації для бачення картини у цілому.  

Для підвищення ефективності висування слідчих версій, досягнення 

максимального рівня автоматизації, простоти обробки та наочності наявної 

інформації, нами рекомендується використання при розслідуванні багатоепізодних 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості 

стандартного програмного забезпечення кримінального аналізу [271], наприклад, 

такі програмні комплекси, як: IBM І2 Analyst’s Notebook, IBM I2 iBase8. Вказані 

комп’ютерні програмні комплекси являють собою ізольовані робочі столи 

аналітичних інструментів для досягнення користувачами потужної візуалізації 

наявних даних. Вони поєднуються у мережу з можливостями аналізу часової шкали, 

зміни перспективи за вимогою користувача, а також повним сумісництвом з будь-

якими таблицями та базами даних. Тобто вказані програми є спеціально 

розробленими аналітичними інструментами для підвищення ефективності 

розслідування, завдяки можливості складання схем (діаграм) злочинних зв’язків (у 
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тому числі схем телефонних зв’язків з необмеженою кількістю мобільних телефонів 

та номерів), матриць подій, схем фінансових потоків, графіків частоти контактів.  

На сьогодні усі слідчі підрозділи правоохоронних органів розвинених країн 

мають у своєму розпорядженні потужні автоматизовані інструменти для 

конфігурування, збору, контролю, аналізу і відображення комплексної інформації та 

зв’язків, а також сутності даних. Пропонуємо для підвищення ефективності 

розслідування багатоепізодних злочинів, зокрема розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості, створити у складі Слідчих управлінь НП 

України в областях аналітичні відділення, що забезпечені сучасним програмним 

забезпеченням з кримінального аналізу. Такі комп’ютеризовані аналітичні 

відділення з трьох аналітиків значно підвищили б якість розслідування 

багатоепізодних злочинів та спростили виконання завдання кримінального 

провадження із захисту особи, суспільства, держави від кримінальних 

правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування… з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 

правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини… [4]. 
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2.3. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості 

 

Одним з найактуальніших завдань, в контексті оптимізації розслідування 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, виступає 

встановлення особливостей проведення окремих слідчих (розшукових) дій та 

формування на цій основі науково обґрунтованих рекомендацій, оптимальних 

шляхів та прийомів розслідування виступає певним прикладним результатом 

криміналістичної науки, яким згодом «озброюється» слідча практика. Вважаємо, 

саме тому, розглядаючи рекомендації щодо проведення слідчих (розшукових) дій у 

контексті розслідування злочинів певного виду, В.П. Бахін, І.В. Гора та П.В. Цимбал 

вказують, що такі напрацювання виступають засобом практичної реалізації 

положень криміналістичної техніки і криміналістичної тактики, бо поза реальними 

умовами розслідування конкретних злочинів нема їхнього застосування і 

використання [71, с. 235]. 

Варто зазначити, що сучасний стан наукових досліджень, які стосуються 

особливостей проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні певних 

злочинів, характеризується надзвичайною розмаїтістю думок, наявністю декількох 

конкуруючих підходів та різноманітних концепцій. Вагомий внесок у розробку 

конструктивних пропозицій в частині тактичних рекомендацій проведення слідчих 

(розшукових) дій як в цілому, так і в контексті розслідування розкрадань бюджетних 

коштів, внесли Ю.П. Аленін, В.П. Бахін, В.Д. Берназ, Р.С. Бєлкін, А.Ф. Волобуєв, 

В.А. Журавель, А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, О.Н. Колесніченко, В.О. Коновалова, 

В.С. Кузьмічов, В.В. Лисенко, В.К. Лисиченко, В.Г. Лукашевич, Б.Г. Розовський, 

М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, В.В. Тищенко, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та інші 

провідні вчені-криміналісти.  

Не ставлячи за мету аналізувати та доповнювати загальні тактичні 

рекомендації проведення слідчих (розшукових) дій, які вже достатньо детально 

викладені в спеціальній літературі, зосередимо увагу на питаннях тактико-

криміналістичного забезпечення розслідування розкрадань на підприємствах 
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вугільної промисловості. Тим більше, що потреба у поступовій ревізії 

напрацьованих теорією та практикою тактичних рекомендацій обумовлюється 

постійним зростанням рівня професійності розкрадачів, підвищенням їх злочинної 

майстерності тощо. Цілком слушно на цій обставині акцентує увагу 

В.З. Багинський: «Докорінні перетворення у сфері економіки, реформування 

власності та низка інших причин соціально-правового характеру призвели до 

істотних змін у стані, структурі та динаміці злочинних посягань на відносини 

власності. Це призвело до того, що багато положень розроблених та опрацьованих 

раніше методик розслідування розкрадань застаріли та фактично не можуть бути 

застосовані тепер на практиці» [66, с. 1]. 

Розпочинаючи розгляд особливостей проведення слідчих (розшукових) дій в 

контексті досліджуваних злочинів, варто вказати, що при розслідуванні розкрадань 

у вугільній промисловості діяльність слідчого являє собою специфічну форму 

пізнання минулого (ретроспективний метод), особливості якої визначаються та 

обумовлюються метою такого пізнання, нормативною регламентацією процесу 

розслідування, засобами та методами пошуку, збирання та фіксації відомостей про 

злочинну діяльність з урахуванням тих унікальних та специфічних умов, які 

притаманні функціонуванню вугільних підприємств.  

Допит. При розслідуванні розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості України слідчі стикаються з масою об’єктивних і 

суб’єктивних факторів, які ускладнюють, а іноді й унеможливлюють, швидке і 

повне проведення кримінального провадження. Серед таких чинників: специфічне 

регулювання бюджетного фінансування вугільної галузі; особливості 

бухгалтерського і складського обліку вугледобувних підприємств, висока 

ерудованість їх керівників, наявність у них великих зв’язків в органах влади, що 

дозволяє комплексно протидіяти розслідування розкрадань бюджетних коштів. У 

методиці розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості України залишаються недостатньо розробленими положення тактики 

проведення допиту підозрюваного (обвинуваченого), що є важливими для 

подальших наукових розробок і необхідними в слідчій і оперативній роботі.  
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Допит, відповідно до статті 224 КПК України, належить до гласним слідчих 

(розшукових) дій. Окремої статті, яка б визначала і регламентувала допит 

підозрюваного (обвинуваченого) в ході кримінального провадження, КПК України 

не містить. Не вдаючись в аналіз поглядів вчених-криміналістів на поняття, 

завдання та сутність даної слідчої (розшукової) дії, зазначимо найбільш повне і 

відповідає сучасним реаліям визначення. Допит підозрюваного (обвинувачуваного) 

– це гласна слідча (розшукова) дія, спрямована на одержання і фіксацію 

добровільних показань підозрюваного (обвинуваченого) з приводу підозри 

(обвинувачення), а також для встановлення інших відомих йому обставин, які мають 

значення для встановлення істини в ході досудового слідства. З іншого боку, 

«показання підозрюваного (обвинуваченого), отримані в ході допиту, дають 

можливість перевірити якість і переконливість зібраних доказів, а також 

достовірність висунутих у процесі розслідування версій» [333, с. 53].  

Тактика допиту підозрюваного (обвинуваченого) при розслідуванні 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості України 

вбирає в себе загальні положення тактики проведення окремих слідчих дій, і у той 

же час, враховує: особливості предмета злочинного посягання (бюджетні кошти); 

обставини і обстановку його вчинення (система казначейського фінансування, 

специфіка бухгалтерського обліку); тріаду способу вчинення розкрадання 

бюджетних коштів (детермінованого обстановкою) з матеріальним і ідеальним їх 

відображенням; властивості, ознаки та професійну деформацію особистості 

злочинця (керівника підприємства, його заступника, головного бухгалтера) і т. д.  

Успішне проведення допиту, як і будь-якої іншої слідчої дії, багато в чому 

залежить від ретельності її підготовки. У теорії криміналістичної тактики 

виділяються такі основні етапи підготовки: 1) початковий; 2) основний (робочий); 

3) завершальний (заключний). До основних елементів підготовки до допиту у 

криміналістичній літературі відносять: збір доказів про обставини вчиненого 

злочину; глибоке і всебічне вивчення матеріалів кримінального провадження та 

відомості, які характеризують особу допитуваного; вивчення і аналіз обстановки, в 

якій в якій вчинено розкрадання бюджетних коштів на підприємстві вугільної 
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промисловості; вивчення психологічного стану допитуваного; встановлення 

психологічного контакту; складання плану допиту; визначення кола учасників даної 

слідчої (розшукової) дії і так далі [69; 247, с. 83].  

Крім цього, до початку допиту слідчому рекомендується детально 

ознайомитися зі специфікою діяльності та технологічним процесом вугледобувного 

підприємства, одним з керівників якого є допитуваний. Для цього слідчий може 

провести низку необхідних слідчих дій (допити свідків); призначити судові 

експертизи; отримати консультації у досвідчених осіб, дослідити спеціальну 

довідкову літературу, особисто, з виїздом на підприємство, ознайомитися з 

особливостями функціонування шахти. Отримані таким чином дані надають 

можливість скласти уявлення про організацію діяльності підприємства, 

функціональні обов’язки та посадових інструкціях окремих працівників. Можна 

також залучити спеціаліста до участі в допиті, що обґрунтовується специфікою 

суб’єктів розкрадань, що мають великий досвід роботи на підприємствах вугільної 

промисловості, які добре розбираються в об’єктивних умовах діяльності шахт і 

властивих їй недоліках. Обираючи оптимальний алгоритм дій для досягнення своєї 

мети розкрадачі пристосовуються до об’єктивних умов, наприклад, до особливостей 

обліку матеріальних цінностей, звітності і контролю, технологічного процесу, 

нормування витрат сировини і матеріалів тощо, забезпечуючи можливості не тільки 

для вилучення цінностей, але й для приховування вчиненого злочину [108, с. 13]. 

Сукупність об’єктивно існуючих факторів, з одного боку, виявляється комплексом 

умов, що сприяють вчиненню розкрадань, з іншого боку – обставиною, що 

перешкоджає і утруднюють їх виявлення. Крім того, підготовка до допиту включає в 

себе складання переліку специфічних питань, що стосуються технології видобутку 

вугілля, бухгалтерського і складського обліку, фінансової та податкової звітності, 

контролю технологічного процесу на всіх етапах, які без обізнаної особи коректно 

скласти важко. Питання повинні складатися з таким прицілом, щоб отримані досить 

конкретні відповіді можна було використовувати, в тому числі, і для призначення 

бухгалтерської, товарознавчої, економічної експертиз. Сказане дає можливість 

остаточно усвідомити, що для якісного проведення такого важливого слідчої дії, як 
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допит підозрюваного (обвинуваченого) слідчому вкрай необхідна допомога особи, 

що володіє спеціальними знаннями в тій чи іншій сфері діяльності 

вуглевидобувного підприємства.  

У переважній більшості випадків слідчі при обранні місця допиту враховують 

сформовану слідчу ситуацію і ряд додаткових факторів: посада допитуваного (що 

обумовлює роль у виробничому циклі підприємства), соціальний статус, доцільність 

застосування тактичних прийомів в ході слідчої (розшукової) дії, а також його 

психоемоційний стан, і проводять допит у службовому кабінеті ОВС. Виваженість 

такого підходу, на нашу думку, проявляється в тому, що кабінет слідчого як не 

можна краще підготовлений до таких дій, дозволяючи створити робочу атмосферу, 

скористатися раніше вилученими доказами на паперовому та електронному носіях, 

залучити до участі обізнаних осіб, ефективно встановити психологічний контакт, 

застосувати необхідний тактичний прийом, використовувати автоматизоване робоче 

місце слідчого, взяти до уваги діючу або майбутній запобіжний захід.  

Часто під час розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості України підозрюваними (обвинуваченими) є: 1) керівники 

різних рівнів обласних управлінь Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України; 2) директори вугледобувних підприємств та їх заступники; 

3) головні бухгалтери шахт; 4) члени тендерних комітетів; 5) начальники дільниць 

та інші. Ураховуючи значимість суб’єктів допиту для виробничого процесу 

підприємства слідчі іноді приймають рішення проводити слідчу (розшукову) дію в 

позаробочий час, щоб не паралізовувати виробничий цикл підприємства і, таким 

чином, не протидіяти законної господарської діяльності шахти. Таке рішення 

дозволяє допитуваним особам, подавати надумані скарги про психологічний тиск, у 

вигляді позбавлення права на відпочинок після трудового дня. Також проведення 

допитів у вечірній час, на нашу думку, є менш ефективним з-за зниження загальної 

активності мозку та організму людини в цілому (як слідчого, так і підозрюваного) в 

цей період доби. 

При підготовці до проведення допиту підозрюваного (обвинуваченого) 

необхідно також визначитися з переліком і послідовністю конкретних питань, які 



159 

 

підлягатимуть з’ясуванню. Тут необхідно враховувати, що дії осіб, підозрюваних у 

вчиненні розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, 

різноманітні і залежать від багатьох факторів: ситуації, предмета злочинного 

посягання, що, значною мірою, детермінує спосіб вчинення злочину, наприклад: 

1) розкрадання фонду заробітної плати; 2) розкрадання коштів державної підтримки, 

які виділяються на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції; 

3) розкрадання коштів, які виділяються на закупівлю різних товарів, робіт і послуг 

для технічного переобладнання шахт і т.д. Зазначені способи мають подібні, але 

більшою мірою, різні специфічні риси, які, в свою чергу, обумовлюють відмінність 

предметів допиту. 

У рамках побудови методики розслідування розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості неможливо сформувати універсальний 

перелік питань, які будуть актуальні для всіх можливих ситуацій, при проведенні 

допиту підозрюваного (обвинуваченого), зважаючи на розмаїття не тільки способів 

вчинення злочинів, але і їх слідової картини. Тому, розглянемо один з типових 

випадків, коли проводиться закупівля обладнання за державні кошти, яке за своїми 

технічними параметрами не може експлуатуватися на даному підприємстві вугільної 

промисловості. Як приклад, переможець тендерних торгів ТОВ «Індекспром» 

виконав поставку двох стрічкових конвеєрів для відокремленого підприємства 

«Шахтоуправління «Луганське» на суму 4 млн. 991 тис. грн. НБУ (на момент 

поставки еквівалент 1 млн. доларів США). Згідно з висновками Донецького 

вугільного науково-дослідного інституту зазначене обладнання, із-за своїх 

конструктивних особливостей, не може використовуватися у ДП «Луганськвугілля». 

Таким чином, державі було завдано шкоди в особливо великому розмірі [213]. На 

даному прикладі явно простежується діяльність злочинної групи, що припускає 

множинність допитів підозрюваних (обвинувачених). У зв’язку з чим постає 

завдання визначення черговості допитів зазначених осіб. Як правило, спочатку 

допитуються учасники злочину, роль яких була найменш значуща при вчиненні 

розкрадань бюджетних коштів на вуглевидобувному підприємстві. Можна також, 

спираючись на оперативну інформацію про їх наміри, розпочати з тих осіб, які 
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збираються давати правдиві показання, або осіб, злочинна діяльність яких ретельно 

задокументована.  

За наявності достатньої кількості доказів, та в порядку передбаченому 

ст.ст. 42, 276-279, 291 КПК України, слідчий повідомляє особі про підозру у 

вчиненні розкрадання бюджетних коштів на вуглевидобувному підприємстві. І 

тільки після дотримання цих процедур особа може бути допитана в якості 

підозрюваного. Практично завжди підозрюваний у розкраданні бюджетних коштів 

на підприємстві вугільної промисловості користується правами, передбаченими 

ст. 42 КПК України, та запрошує захисника для участі в допиті. У ході побачення з 

ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність 

спілкування, ними виробляється певна тактика поведінки, яка, безсумнівно, буде 

мати вплив на хід проведення та результати допиту. Очима слідчого – участь 

захисника вносить певний елемент протидії розслідуванню, а з іншого боку – 

відповідно до ст.ст. 47, 48 КПК України забезпечує «використання всього арсеналу 

засобів захисту, передбачених законодавством України, з метою забезпечення 

дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного та з’ясування обставин, 

які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають 

кримінальну відповідальність підозрюваного» [4]. Від чого для слідчого проведення 

найпоширенішої слідчої (розшукової) дії в процесуальному, криміналістичному, 

організаційному, психологічному і етичному плані стає дещо складнішим. 

Слідчий повинен розуміти, що допит є першою слідчою (розшуковою) дією, в 

якій приймає участь захисник. І захисник усвідомлює, що від того, що скаже 

підозрюваний залежить напрям розслідування. Тому, захисник, виходячи з своїх 

прав, обов’язків, а також прав таких допитуваних осіб, може допомогти у 

формуванні показань; використовувати тактичні прийоми [88, с. 57]; підтримувати 

допитуваного психологічно; «врівноважити» сили у кримінальному процесі; 

оптимізувати тактику захисту через попередню консультацію щодо можливих 

запитань слідчого й відповідей на них.  

Багато слідчих упевнені, що захисник умовляє або підмовляє підзахисного 

давати неправдиві свідчення. На думку В.Ю. Гловацького, підозрюваний сам 
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визначає для себе стратегічну лінію поведінки: визнавати свою вину повністю або 

частково, заперечувати свою причетність до злочину, а може відмовитися від 

показань взагалі. Захисник лише дає правову пораду, виходячи з обраної ним і 

підзахисним тактики захисту, підказує, якими законними методами і способами 

можна відстоювати свою позицію... [115, с. 37]. Нам бачиться, що позиції захисників 

можуть бути різні. У підсумку, обрані захисником, підозрюваним та слідчим 

тактики дій під час допиту будуть впливати одна на одну. По цьому слідчому, для 

підвищення результативності слідчої (розшукової) дії та встановлення нормальної 

робочої атмосфери, рекомендується до початку допиту спробувати з’ясувати лінію 

поведінки захисника та підозрюваного. 

На початку допиту підозрюваного, після обов’язкових моментів – роз’яснення 

прав і т.д., необхідно поставити питання, чи визнає він себе винним у пред’явлених 

підозри і в якій мірі – повністю, частково або не визнає повністю. Дане питання не 

тільки дає можливість з’ясувати ставлення особи до пред’явленого підозрою і 

врахувати його в ході допиту, але і моментально визначитися зі слідчою ситуацією в 

даний момент. Від визнання чи не визнання вини підозрюваним в тій чи іншій мірі 

залежить тактика слідчої (розшукової) дії: застосування слідчим тактичних 

прийомів, формулювання питань, демонстрації доказів і т.д. Вказаний момент є 

відправною точкою алгоритму при розробленні ефективних рекомендацій для 

проведення допиту. Але не дивлячись на визнання або не визнання вини 

підозрюваним слідчий в будь-якому випадку повинен ретельно перевірити кожен 

факт, дію та обставину, що згадуються в таких показань. Щоб не прийняти на віру 

визнання малого, з метою приховування більшого [333, с. 56]. 

Якщо підозрюваний визнає себе винним частково, слід з’ясувати, які саме 

обставини, епізоди злочинної діяльності він визнає, а які не визнає і чому. Після 

цього слідчий пропонує суб’єкту допиту у вільній формі викласти свої показання по 

суті підозр [246, с. 145-146]. 

Одержання правдивих або частково правдивих свідчень не звільняє слідчого 

від їх детальної фіксації та ретельної перевірки. Тому що повна або часткова відмова 

підозрюваного (обвинуваченого) від своїх свідчень у суді, що пов’язана з наклепом 
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про застосування слідчим заходів фізичного чи психологічного тиску, є досить 

поширеним випадком в юридичній практиці. 

У ході допиту підозрюваного з’ясовуються наступні питання: «Коли Ви 

працевлаштувалися на дане підприємство вугільної промисловості? Які посади Ви 

займали до останнього призначення? З якого моменту і яку посаду Ви зараз 

займаєте на вугледобувному підприємстві? Які структурні підрозділи шахти 

знаходяться у Вашому підпорядкуванні? Що входить у Ваші трудові обов’язки 

згідно з посадової інструкції та функціональним обов’язкам? Чи Ви є матеріально-

відповідальною особою? Яким чином Ви берете участь в бухгалтерському, 

фінансовому, податковому, складському обліку та документообігу шахти? Чи маєте 

Ви право підпису у банку та/або Державній казначейській службі України?»  

У протоколі допиту підозрюваного також слід відображати його можливості, 

які знаходяться в межах сфери його компетенції. Ці можливості – постійні або 

тимчасові, випадкові або спеціально створені для вчинення розкрадання, 

дозволяють встановити супутні злочинному посяганню явища, які можуть бути 

представлені як результат будь-яких нормальних економічних процесів. 

Відображення таких можливостей дозволить встановити причини і умови вчинення 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості. 

Перераховані питання є найбільш загальними і підходять для всіх категорій 

підозрюваних (обвинувачених) незалежно від способу вчинення розкрадання 

бюджетних коштів. Стосовно раніше вказаного прикладу можна привести наступні, 

більш конкретні питання: «Хто, коли і як запропонував вчинити розкрадання 

бюджетних коштів при закупівлі транспортерного обладнання, а саме двох 

стрічкових конвеєрів? Яку посаду займає вказана Вами людина і що входить у його 

обов’язки? Коли і як Ви запропонували іншим особам взяти участь у протиправному 

діянні? Яким чином йшла підготовка до вчинення розкрадання? Які конкретно 

кроки робив кожен учасник (у перебігу подій) і як вони відображалися в 

документації? Хто міг знати про підготовку до скоєння розкрадання бюджетних 

коштів? Чому був обраний спосіб вчинення злочину з використанням процедури 

проведення тендерних торгів? Назвіть склад тендерного комітету (раніше – комітету 
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з конкурсних торгів) шахти, який займався організацією і проведенням закупівель 

товарів, робіт і послуг за державні кошти? Яким чином проходили торги? Яким 

способом були доведені технічні умови закуповуваного шахтного обладнання до 

учасників торгів? Які були пропозиції від комерційних підприємств? Чим була 

забезпечена перемога в тендерних торгах саме ТОВ «Індекспром»? Коли було 

укладено договір про закупівлю двох стрічкових конвеєрів для відокремленого 

підприємства «Шахтоуправління «Луганське» та на яку суму? Як проходила оплата 

двох стрічкових конвеєрів через розрахункові рахунки ДП «Луганськвугілля», 

відкриті в місцевому структурному підрозділі Державної казначейської служби 

України? Коли, згідно з товарно-транспортною та податковою накладними, 

конвеєри надійшли (чи не надійшли взагалі) на шахту? Яким чином здійснювався 

прийом (комплектність, відповідність технічним умовам) обладнання? Які посадові 

особи шахти підписували акт прийому-передачі даних конвеєрів? Як закуплене 

обладнання ставилося на складський облік і як планувалося здійснити його 

списання? Коли і в якому розмірі директор шахти отримав хабар від посадових осіб 

ТОВ «Індекспром»? Як посадові особи ТОВ «Індекспром» здійснювали 

перерахування безготівкових коштів у готівку? Як здійснювалася координація дій 

співучасників у процесі вчинення розкрадання? Які ще закупівлі товарів, робіт і 

послуг за державні кошти за аналогічною схемою проводилися? Як директор шахти 

та члени тендерного комітету незаконно розпорядилися отриманими коштами?» 

Передостаннє та останнє питання ставляться для отримання інформації про інші 

факти злочинної активності, а також для з’ясування можливості залучення 

посадових осіб вугледобувного підприємства до кримінальної відповідальності за 

ст. 209 КК України за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом.  

Підкреслимо, що практика розслідування розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості України свідчить про те, що такі злочини 

відрізняються своєю масштабністю і певним розмахом. Тому слідчому в ході допиту 

доцільно звернути особливу увагу на можливу наявність аналогічних злочинів в 

минулому або дій і задумів для їх підготовки в майбутньому. 
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Максимально повне і за можливості детальне відображення всіх обставин 

протиправної події в протоколі дозволить не тільки проаналізувати та перевірити 

свідчення підозрюваного, а також може допомогти у збиранні нових доказів в 

майбутньому. Наприклад, визначення ролі кожного члена злочинної групи, способів 

координації їх діяльності, розмірів і місць зберігання доходів, одержаних злочинним 

шляхом і т.д. 

Для більш повного розслідування розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості України, за умови, що підозрюваний 

(обвинувачений) дає свідчення і всіляко сприяє проведенню досудового слідства, в 

протоколі допиту доцільно відобразити хід і результати всіх перевірок, аудитів і 

ревізій, які проводились відомчими та іншими органами. Цілком можливо, що буде 

встановлений факт виявлення аудитиром (ревізором) розкрадань бюджетних коштів 

на шахті з подальшою пропозицією про «невинесення сміття з хати» за певну плату, 

а також наданням консультацій щодо приховання (завуальованості) незаконних 

операцій і заплутування обліку. 

Якщо підозрюваний у вчиненні розкрадання бюджетних коштів на 

вуглевидобувному підприємстві, на підставі ст. 63 Конституції України, 

відмовляється давати показання, то йому слід пред’явити ряд другорядних доказів 

для викликання бажання або зацікавленої участі у слідчій (розшуковій) дії. Низка 

авторів рекомендують у таких випадках використовувати інші методи: 

- пред’явлення самого вагомого доказу на початку допиту; 

- пред’явлення доказів з наростаючою силою;  

- одночасне пред’явлення доказів [333, с. 55-56]. 

Такі методи можуть мотивувати не лише до зацікавленості, але навіть до дачі 

правдивих показань.  

Можна також провести два і більше допитів. Так, на першому допиті 

рекомендується допитуваній особі викласти своє бачення події і своєї ролі в ній. 

Детальна фіксація показань дозволить у майбутньому проаналізувати, порівняти, 

уточнити чи спростувати представлене бачення об’єктивними даними. 

Перевіряються також усі обставини, на які вказує допитувана особа в первинному 
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допиті, і особливо ті, які підтверджують його непричетність до злочину. Другий і 

подальші допити доцільно проводити після отримання необхідної кількості доказів, 

проведення судових експертиз, щоб мати можливість використання їх результатів в 

ході слідчих (розшукових) дій.  

Для викриття допитуваного підозрюваного (обвинуваченого) у брехні, 

розкритті даних, які він намагається приховати, проясненні перекручених 

відомостей можна використовувати розроблені криміналістикою наступні тактичні 

прийоми: пред’явлення викриваючих доказів, демонстрація можливостей і 

результатів судової експертизи, переконання в необхідності змінити власну позицію 

з даванням правдивих показань, допущення легенди, створення ілюзії повної 

обізнаності та інші. Зазначені тактичні прийоми можуть застосовуватися як окремо, 

так і в комбінаціях [290, с. 118-119]. 

Вчені-криміналісти єдині у поглядах на доцільність застосування в ході 

допиту звуко-, відеозапису для мінімізації ймовірності зміни або відмови 

підозрюваного (обвинуваченого) від даних раніше показань. Зі свого боку, ми 

приєднуємося до такої зваженої і продуманої позиції і вважаємо, що звуко-, 

відеозапис також важливі для фіксації емоційного забарвлення фрази, інтонації (яка 

несе велику частину смислового навантаження), логіки побудови речень, часто 

вживаних специфічних технічних термінів (професіоналізмів) і можливо діалектних 

слів, чого не дозволяє зробити метод протоколювання [333, с. 55-56].  

Деякі вчені, з метою недопущення тортур та інших порушень прав людини, 

пропонують використовувати під час допиту підозрюваного (обвинуваченого) 

комп’ютерне обладнання, яке дає можливість зафіксувати ставлення до цієї особи 

працівника, який проводить слідчу дію, та оцінити його професійний рівень [272, с. 

14-15]. Дана пропозиція, на нашу думку, настільки суперечлива, що можна 

представити як слідчий не задає підозрюваному (обвинуваченому) ключові питання 

в надії отримати позитивну оцінку власного професійного рівня.  

Одним з нововведень чинного кримінального процесуального права є 

особливість фіксації допиту. Так, відповідно до ч. 2 ст. 104 КПК України, якщо за 

допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань може не вноситися 
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до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників процесуальної дії не 

наполягає на цьому. У такому разі у протоколі зазначається, що показання 

зафіксовані на носії інформації, доданому до нього [4]. У ст. 99 КПК України дано 

визначення документа, як спеціально створеного з метою збереження інформації 

матеріального об’єкту, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, 

звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи 

обставин, що встановлюються під час кримінального провадження [4]. До 

зазначених документів можуть належати носії інформації, на яких з допомогою 

технічних засобів зафіксовані процесуальні дії. Таким чином, можна зробити 

висновок про те, що електронну форму документа в кримінальному процесі 

прирівняли до паперової, а також, як наслідок, звуко- і відеозапис з джерел 

орієнтуючої інформації перейшли в розряд доказової. Вирішення проблеми 

введення до кримінального провадження інформації, зафіксованої на непаперових 

носіях, було передбачувано і необхідно. Зараз важко судити про позитивні та 

негативні аспекти даного звершення, так як зазначений нормативно-правовий акт діє 

нетривалий період часу і достатній масив практики ще не напрацьовано. Проте, 

можна з впевненістю зазначити, що дана норма спричиняє подорожчання і деяке 

уповільнення кримінального провадження, так: 1) без фіксації тексту показань у 

протоколі виникає необхідність оснащення слідчих підрозділів, слідчих ізоляторів, 

установ пенітенціарної служби, судів, прокуратури і так далі технічними засобами 

для можливості відтворення непаперових носіїв інформації; 2) час ознайомлення 

підозрюваного (обвинуваченого) та його захисника з матеріалами досудового 

розслідування в паперовому варіанті приблизно визначено. Але, загальновідомо, що 

людина візуально краще засвоює інформацію, ніж через органи слуху, і на нашу 

думку, це призведе до уповільнення ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування всіма суб’єктами кримінального процесу. Одним з позитивних 

аспектів зазначеної новели є можливість зниження використання паперу в 

кримінальному провадженні, що в перспективі виключно позитивно відобразиться 

на навколишньому природному середовищі. 
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Вважаємо за доцільне більш докладно зупинитися на перспективах 

застосування прийомів нейролінгвістичного програмування (далі – НЛП) під час 

проведення допитів при розслідуванні розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості. Так, ще у 1908 році Ганс Гросс писав: 

«Важным условием «точной» деятельности следователя является основательное 

знание человека как главного материала следствия. Люди, так или иначе 

выступающие в следствии, не что иное, как средства доказательства, и приносят 

делу много или мало пользы, смотря по тому, умеет ли следователь с ними 

обращаться… Свидетель неумелому следователю или ничего не расскажет, либо 

покажет несущественное, или совсем неверное, и тот же свидетель правдиво, точно 

и подробно покажет тому следователю, который сумеет заглянуть в его душу, 

понять его и сумеет с ним обойтись… Если свидетели не пожелают сказать правду, 

то все следствие принимает вид какой-то недостойной комедии, в которой 

допрашиваемые вводили следователя в заблуждение и вообще направляли его 

деятельность так, как они этого желали. Учебника о познании человека, который 

заключал бы в себе все сведения по этому вопросу, до сих пор еще не составлено, да 

и не будет составлено, – остается только указать те пособия, которыми возможно 

пользоваться в особенных случаях» [123, с. 44-45]. І дійсно, підручника, що містив 

би вичерпні знання щодо пізнання людини, ще і досі не винайшли, але 

криміналістика сприйняла та увібрала передові знання та значні надбання 

психології, психіатрії, юридичної логіки та інших наук, які дозволяють підвищити 

ефективність проведення згаданої слідчої дії. Так, окремі слідчі під час проведення 

допитів, у особливих випадках, використовують навички нейролінгвістичного 

програмування (далі НЛП). За їх словами, застосування нерозповсюджених, дещо 

нестандартних прийомів та використання навичок НЛП може позитивно та якісно 

позначитися на результативності вказаної слідчої (розшукової) дії.  

У науковій юридичній літературі такій слідчій (розшуковій) дії, як допит чи 

окремим його аспектам присвячено багато праць, як вітчизняних, так і зарубіжних 

вчених. До цього питання зверталися такі науковці, як Ю.П. Адамов, В.П. Бахін, 

Р.С. Бєлкін, В.М. Биков, О.М. Васильєв, А.Ф. Волобуєв, В.О. Гавло, І.Ф. Герасімов, 
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Ф.В. Глазирін, Л.Я. Драпкін, А.В. Дулов, В.О. Коновалова, В.П. Корж, 

В.Г. Лукашевич, Є.Д. Лук’янчиков, Г.А. Матусовський, І.Ф. Пантелєєв, 

М.І. Порубов, А.В. Старушкевич, В.В. Тищенко, В.І. Шиканов, М.П. Яблоков та 

інші. В їх дослідженнях з кримінально-процесуального, психологічного та 

криміналістичного боку докладно розглянуто правові, організаційні й тактичні 

аспекти допиту. Хоча вказані вчені і сформували основні положення тактики 

проведення вказаної слідчої (розшукової) дії, виклали багато нового та створили 

підґрунтя для проведення подальших наукових досліджень, на нашу думку, 

проблемі використання прийомів НЛП під час проведення допитів було приділено 

не достатньо уваги. Цікавою, у цьому напрямі, є наукова праця В.С. Позія, 

Д.О. Поштарука «Застосування невербальних прийомів допиту як спосіб 

установлення комунікативного контакту між слідчим та підозрюваним 

(обвинуваченим) (за результатами соціологічного дослідження)» [284], де 

наводяться результати соціологічного дослідження, проведеного серед ув’язнених 

Сімферопольської виправної колонії № 102 про застосування невербальних 

прийомів під час допиту. Висновки та пропозиції, сформульовані згаданими 

вченими, певною мірою стосуються результативності прийомів НЛП під час 

проведення слідчих (розшукових) дій і, на нашу думку, потребують подальшого 

переосмислення. Відсутність спеціальних досліджень у цьому напрямі, наявність 

величезного числа праць про неабияку ефективність прийомів та методів НЛП, 

присутність цікавості у слідчих щодо результативності таких інноваційних 

інструментів при проведенні слідчих (розшукових) дій зумовлює необхідність 

ґрунтовного наукового вивчення поставленої проблеми. 

За даними Вікіпедії – вільної енциклопедії, нейролінгвістичне програмування 

(англ. Neuro-linguistic programming) – напрям у психотерапії та практичній 

психології, що вивчає закономірності суб’єктивного досвіду людей через розкриття 

механізмів і способів моделювання поведінки і передачі виявлених моделей іншим 

людям [267]. Російськомовна версія сторінки про НЛП доповнюється даними про 

невизнання окремими представниками академічної спільноти вказаного напряму 

психотерапії та практичної психології, який заснований на техніці моделювання 
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(копіювання) вербального і невербального поведінки людей, що досягли успіху в 

певній області, і наборі зв’язків між формами мови, рухом очей, тіла і пам’яттю 

[266]. Невизнання обґрунтовується певними ознаками паранауковості (фактичні 

помилки, пафосний термінологічний апарат, відсутність наукового обґрунтування), 

сумнівною етичністю та неефективністю прийомів та методик НЛП, також 

відсутністю достовірних експериментальних підтверджень заявлених можливостей 

[51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59]. 

Проаналізуємо і ми можливість та перспективи, допустимість і правомірність, 

моральність та етичність, ефективність та економічну доцільність застосування 

прийомів та використання навичок НЛП під час проведення допитів при 

розслідуванні кримінальних правопорушень. При цьому постараємося встановити, 

як саме методики НЛП можуть допомогти при проведенні допиту; які з них 

матимуть найбільш ефект, а які можуть бути лише доповненням; також ступінь 

необхідності законодавчого закріплення застосування технік НЛП. 

З появою у засобах масової інформації відомостей про НЛП окремі слідчі, що 

прагнуть удосконалення професійних якостей та підвищення ефективності власної 

діяльності, проявили певну цікавість та пройшли практичні курси (тренінги) з 

опанування прийомів вказаного напряму психології. Теоретично НЛП – це 

дослідження структури суб’єктивних переживань, що завдяки створеним 

внутрішнім концепціям (теоріям): метамоделі, «сенсорної четвірки», стратегії, 

субмодальності та іншому, дає можливість подолати перешкоди при проведенні 

допиту, сприятиме установленню довірчих відносин між слідчим, з одного боку, та 

свідком, потерпілим чи підозрюваним, з іншого. За даними з рекламних проспектів 

НЛП підвищує ефективність методів комунікації. Це, на думку симпатиків НЛП, 

поглиблює знання психології людини та у поєднанні з високою загальною та 

професійною культурою слідчого є запорукою успішного проведення допиту. 

Проведення допиту має під собою мету отримання повних та об’єктивно 

відображуючих дійсність показань, які, у свою чергу є джерелом доказів, а фактичні 

дані, які в них містяться, - доказами. І дійсно, ефективність проведення даної слідчої 

(розшукової) дії цілком залежить від тактичних прийомів, а також певних методів та 
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загальної підготовки відповідної уповноваженої особи. І особи, які познайомилися 

та опанували прийоми та методики НЛП, не вагаючись відносять їх до надбань, що 

розширюють та поглиблюють криміналістичну тактику. Відомо, що тактика допиту 

складається з найбільш ефективних прийомів, що сприяють одержанню повних і 

об’єктивних показань. Загальновідомими тактичними прийомами є: постановка тих 

чи інших запитань, пред’явлення речових і письмових доказів, оголошення показань 

інших осіб, допит на місці події, роз’яснення суті наслідків вчиненого злочину тощо 

[224, с. 264]. Застосування певних тактичних прийомів повинно базуватися на 

типових ситуаціях допиту: 1) безконфліктна ситуація: достовірні показання; 

перекручення в показаннях; суперечності в показаннях; неможливість повідомлення 

певної інформації внаслідок забування окремих моментів; 2) конфліктна ситуація: 

відмова від показань; неправда в показаннях.  

Розглянемо використання техніки НЛП у безконфліктній ситуації проведення 

допиту. При допиті, коли підозрюваний може і хоче давати свідчення слідчому, 

йому можуть завадити: по-перше, опущення, що властиві майже кожній особі, – 

втрати при зборі інформації; по-друге, узагальнення – створення обмежень; по-

третє, спотворення – помилкові формулювання. Відповідно, для подолання цих 

перешкод слідчий ставить певні завдання: при опущеннях – відновлення втраченої 

інформації; при узагальненнях – вихід за межі; при спотвореннях – відновлення 

правильної структури [244]. Не можна не сказати про значення методики НЛП при 

проведенні допиту у конфліктній ситуації. М.В. Салтевський та В.Д. Берназ 

вказували, що коли допитуваний приховує інформацію за загальним правилом 

використовують: переконання, звернення до почуттів гідності, гордості, 

справедливості, шляхетності та інше [77, с. 176]. На нашу думку, під час допиту 

керівника вугільнодобувного підприємства, якого підозрюють у розкраданні 

бюджетних коштів, вказані заклики не будуть мати результативність у зв’язку з тим, 

що вчиненню такого злочину передувала значна стадія підготовки, яка передбачала 

легенду-виправдання перед трудовим колективом за «втрачені» гроші з фонду 

заробітної платні і таке інше. І можливо, що прийоми НЛП у таких випадках є саме 
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тим інноваційним інструментом, який підвищить ефективність роботи працівників 

правоохоронних органів. 

Окрім цього, у ході соціологічного дослідження В.С. Позія, Д.О. Поштарука 

щодо застосування невербальних прийомів допиту, як способу установлення 

комунікативного контакту між слідчим та підозрюваним, були отримані цікаві 

результати, які прямо стосуються нашої теми. Вказані дослідники наголошують, що 

успіх установлення контакту з допитуваним підозрюваним (обвинуваченим), а 

також подолання конфліктних ситуацій багато в чому залежать від 

спостережливості слідчого, що виражається в умінні помічати й уловлювати 

зовнішні прояви внутрішнього світу людей, у здатності розуміти їхні почуття, 

переживання, спонукання, мотиви й цілі, вгадувати «психологічний підтекст» 

кожної дії та вчинку, тобто здатності слідчого продумано й ефективно 

використовувати під час допиту невербальні прийоми в поєднанні з вербальними 

[284]. Вказана спостережливість необхідна для «підстроювання» – за теоретичними 

розробками НЛП одного з основних прийомів, що застосовується для встановити 

контакту з особою, на яку планується здійснити психологічний вплив (у нашому 

випадку – допитуваного). Саме його, у переважній більшості випадків, і 

застосовують для встановлення психологічного контакту. Для цього слід: 

дзеркально прийняти позу особи, перейняти її словарний запас (говорити однією 

мовою), дихати з однаковою глибиною та частотою, і таке інше. Тим самим, за 

інформацією з навчальних та наукових джерел [186; 217, с. 285-309; 222, с. 598-625; 

280; 305, с. 30-35], уподібнення допитуваному може допомогти встановленню з ним 

психологічного контакту або спільного «комунікативного поля». Ефективність 

такого психологічного прийому потребує наукового підтвердження. Ураховуючи 

важливість вирішення вказаної проблеми для розвитку та прогресу криміналістичної 

тактики пропонуємо невідкладне проведення відповідних пошуків у цьому напряму. 

Допит це певне спілкування, однією зі сторін якого є комунікація, яка, за 

В.О. Коноваловою, виявляється в процесі спілкування між слідчим та іншими 

учасниками в межах процесуальних дій, де методи, прийоми та засоби спілкування 

регламентовані кримінально-процесуальним законом і передбачені положеннями 



172 

 

криміналістики. Комунікативна функція охоплює такі напрями: 1) встановлення 

психологічного контакту; 2) управління спілкуванням з боку слідчого; 3) здійснення 

психологічного впливу на допитуваного в процесі спілкування; 4) одержання 

слідчим необхідної інформації в процесі спілкування [189, с. 78]. Причому однією з 

яскравих особливостей такого спілкування є допустимість і правомірність засобів 

впливу у його перебігу. Для нас цікавим є здійснення психологічного впливу на 

допитуваного, а також його напрям та межі, що напряму стосується питання 

моральності та етичності застосування прийомів НЛП, як інструментів такого 

психологічного впливу.  

І.В. Басиста, з цього приводу обґрунтовано вважає, що у практичній діяльності 

слідчого психологічний вплив завжди буде межувати із забороненим психологічним 

насильством, а межа між ними буде практично не помітною [68, с. 264]. Інші вчені, 

серед яких О.Р. Ратінов, В.Ю. Шепітько, відрізняють психологічний вплив від 

психологічного насилля свободою вибору тієї чи іншої позиції та поведінки, де 

людина не обмежена чи не позбавлена можливості обирати для себе лінію поведінки 

[294, с. 262-264; 343, с. 195-200]. Вказані висловлення є зваженими та такими, що 

точно передають сутність насильства, у широкому розумінні, як обмеження права 

вибору, але слід зауважити, що розглядаючи співвідношення термінів «вплив» та 

«насильство», нам вбачається, що насильство є формою впливу, яка негативно 

сприймається суб’єктом і утискає його свободу вибору, змушує підстроюватися під 

наявні обмеження і таке інше. Тобто можна казати про психологічний вплив 

насильницького і ненасильницького характеру, що, на нашу думку, є термінологічно 

вірним і більш переконливим. 

Крім цього, КПК України у статті 11 «Повага до людської гідності», як 

категорійного поняття моральної свідомості, встановлює певні межі через 

зобов’язання забезпечувати повагу до людської гідності, прав і свобод кожної особи, 

а також заборону піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або 

такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню, вдаватися до погроз 

застосування такого поводження, утримувати особу у принизливих умовах, 

примушувати до дій, що принижують її гідність [4]. Беручі до уваги погляди 
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вказаних провідних вчених-криміналістів, законодавчі межі КПК України, а також 

теоретичний виклад основних прийомів та методів НЛП змоделюймо можливу 

ситуацію під час проведення допиту. Так, слідчий на початку допиту пропонує особі 

присісти та зручно влаштуватися. Сам виконує «підстроювання» (синхронізує 

дихання, приймає таку ж позу, користується термінологію допитуваного, копіює 

міміку та жестикуляцію), намагається «вести» та контролювати хід слідчої дії. Далі 

застосовуються різні техніки НЛП для отримання доказової інформації, серед яких 

спостереження за рухом очних яблук, введення допитуваного у змінений стан 

свідомості, «мовленнєве зв’язування», розповідь історій (метафор, цитат), «пастки 

для свідомості» і таке інше. При чому якість використання таких стратегій 

комунікацій у більшій міри залежить від умінь і навичок слідчого. Для досягнення 

найбільшої ефективності він повинен навчитися контролювати процес допиту у 

несвідомому стані. Тобто, бажано довести свої рухи до автоматизму, 

підстроюватися під допитуваного так, щоб не контролювати свої дії і не 

відволікатися на їх здійснення [245, с. 33]. 

Якщо вказані прийоми застосовувати гласно, тобто допитувані свідки чи 

потерпілі, які зобов’язані давати свідчення, офіційно попереджаються про 

можливість їх застосування, з метою відновлення чи деталізації спогадів, усунення 

невизначеності, то, на нашу думку, це можливо та доцільно. Якщо ж вказані 

прийоми застосовуються негласно відносно підозрюваного (обвинуваченого), то тут 

можливо угледіти певні порушення гарантованого права кожного на свободу думки 

та слова, відповідно до статті 34 Конституції України [1]. Також можуть бути 

порушена свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та 

членів сім’ї, які закріплені у статті 18 КПК України [4]. У результаті застосування 

прийомів та методів НЛП, як особливого психологічного впливу, можуть виникнути 

наслідки у вигляді визнання своєї винуватості у вчиненні кримінального 

правопорушення або давання пояснень, показань, які можуть стати підставою для 

підозри, обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення. Вказане 

начебто не насильство і не примушення, але елементи придушення свідомості особи 

або її волі присутні.  
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Отже, є певні підстави зробити проміжний висновок, що прийоми та навички 

НЛП є інструментом психологічного впливу, який можна використовувати під час 

розслідування кримінальних правопорушень у різних напрямах залежно від 

ситуації. Але відразу слід обмовитися щодо меж їх застосування: спостерігання за 

рухами очних яблук допитуваного, його копіювання шляхом «підстроювання» це 

одне, а втручання у мислення, пам’ять, придушення свідомості особи або її волі, 

«навіювання» фальшивих спогадів, це зовсім інше. Останнє неможна визнати 

насильством у чистому вигляді, бо допитувана особа може і не усвідомити, що на 

неї був здійснений психологічний вплив, через який її процесуальне становище або 

інших осіб погіршилося. Слідчого, який майстерно володіє прийомами та навичками 

НЛП (за умови їх ефективності), неможливо чи дуже важко контролювати, бо 

особливістю такої майстерності є неочевидність (латентність) її застосування. Тож, 

уявлення саме слідчого про загальні засади моралі та етики, у переважній більшості 

випадків, і будуть визначальними при застосуванні прийомів та навичок НЛП, їх 

напрямів, інтенсивності, форм, видів і, найголовніше меж.  

Для уникнення можливих зловживань з боку допитуючих осіб можна визнати 

наведені прийоми та методи психологічного впливу, аморальними та сумнівними, 

які створюють умови для обману, введення в оману, небезпеки слідчих помилок та 

службових проступків. Але, на нашу думку, такі підходи є радикальними та 

помилковими, бо сформульований спектр принципів повинен стосуватися у рівному 

ступені не тільки конкретних прийомів НЛП, як засобу отримання інформації, а 

суб’єктів, що їх застосовують. Як будь-який інструмент у одних руках – користь та 

якість, а у інших – шкода та втрата, тож наміри та свідомість допитуючого має 

ключове, першочергове значення.  

Неможна однозначно вказати що застосування прийомів та використання 

навичок НЛП відповідає чи не відповідає принципам допустимості та правомірності. 

Буквально, правомірність це відповідність діяльності чи результатів такої діяльності 

повноважених осіб вимогам та дозволам, що містяться у нормах права, а також 

виключення будь-яких відхилень від їх приписів. Національний кримінальний 

процесуальний закон, можна сказати, надає певну свободу у напрямі застосування 
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тактичних, психологічних прийомів, але з обмеженнями, які вказані у статті 7 

«Загальні засади кримінального провадження» [4]. Проаналізувавши загальні засади 

кримінального провадження раніше ми виділили ті принципи, які можуть бути 

порушені під час застосування прийомів НЛП: повага до людської гідності; свобода 

від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. Якщо 

цілями застосування досліджуваних прийомів є, наприклад: активізація спогадів, 

встановлення відповідної робочої атмосфери, роз’яснення тяжкості вчинення 

протиправного діяння, згідно з законодавством України, то вказане, на нашу думку, 

допустимо та правомірно. Але разом з цим, треба вказати на можливу надмірну 

інтенсивність, наполегливість, гласність (негласність) та межі їх застосування, що 

може негативно вплинути на питання їх допустимості та правомірності.  

Підсумовуючи все сказане, відзначимо, що: 1) ефективність використання 

прийомів НЛП поки що остаточно не встановлена і потребує наукового 

підтвердження, у рамках достовірних експериментальних підтверджень заявлених 

можливостей; 2) за умови встановлення такої ефективності комунікативної 

технології зі створення глибоких і довірливих відносин майже з будь-якою особою, 

вважаємо за доцільне, у криміналістичній тактиці визначити межі та випадки її 

застосування під час проведення допитів при розслідуванні кримінальних 

правопорушень; 3) у зв’язку з висвітленою темою, актуалізується такий напрям 

наукових досліджень, як встановлення можливості використання прийомів НЛП під 

час проведення інших слідчих (розшукових) дій, серед яких обшук, огляд, 

пред’явлення для впізнання, контроль за вчиненням злочину; 4) при обговоренні 

прийомів НЛП, на нашу думку, доцільно ширше використовувати термін 

«психологічний вплив», який може бути у залежності від процедури та результатів 

дії на свободу вибору: насильницьким і на ненасильницьким; 5) вважаємо, що ті 

прийоми НЛП, які є ненасильницькими, гласними та застосовуються з дозволу 

допитуваних, можуть бути використані під час проведення допитів, наприклад, з 

метою відновлення чи деталізації спогадів, з обов’язковим дотриманням статті 34 

Конституції України та статей 7-29 КПК України; 6) враховуючи те, що уявлення 

слідчого про загальні засади моралі та етики, певною мірою, будуть визначальними 



176 

 

у застосуванні прийомів НЛП (напрямів, інтенсивності, форм, видів і меж) 

пропонується у програмі підготовки вказаних правоохонців передбачити більше 

часу для укорінення властивостей особистості; 7) на сучасному етапі розвитку 

національного кримінального процесу, криміналістики та юридичної психології 

регламентація застосування прийомів НЛП буде передчасною до точного 

встановлення їх потенціалу. 

Отже, підкреслимо особливості тактики допиту підозрюваного 

(обвинуваченого) при розслідуванні розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості України, серед яких: 1) специфіка предмета 

допиту, що обумовлена предметом посягання, обставинами і обстановкою вчинення 

злочину, способом і слідовою картиною; 2) продуманість лінії поведінки слідчого з 

урахуванням результатів обов’язкового вивчення особистості допитуваного, його 

посади та досвіду роботи на вуглевидобувному підприємстві, можливостей впливу 

на хід розслідування (протидії розслідуванню), залучення високопрофесійних 

захисників; 3) доцільність детального ознайомлення слідчого з специфікою 

діяльності і технологічним процесом вугледобувного підприємства; 4) залучення 

спеціаліста до участі в допиті для уточнення його предмета, роз’яснення технічних, 

технологічних та економічних питань; 5) доцільність застосування в ході допиту 

звуко-, відеозапису для мінімізації ймовірності зміни або відмови від раніше даних 

показань; 6) визначення черговості допитів підозрюваних (обвинувачених) за 

принципом від найменш до найбільш значущих учасникам вчинення розкрадань 

бюджетних коштів на вугледобувному підприємстві; 7) необхідність постановки 

питань про інші факти злочинної активності, а також обов’язкове встановлення 

фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Однією зі специфічних рис досліджуваних злочинів, на якій слід акцентувати 

увагу, є те, що сліди злочинів, пов’язаних із розкраданнями бюджетних коштів, 

здебільшого знаходять відображення у документах, які відібражають 

внутрішньогосподарські аспекти діяльності певного підприємства вугільної галузі. 

У цьому контексті становить інтерес зауваження С.С. Чернявського про те, що для 

повного та всебічного дослідження матеріальних слідів злочинів слідчому потрібно 
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сконцентрувати основну увагу на роботі з документами, що складають основний 

обсяг доказів про злочини у сфері господарювання [341, с. 12-14]. Отже, на 

початковому етапі розслідування важливо вжити всіх можливих заходів для 

виявлення та вилучення внутрішньогосподарської документації та комп’ютерної 

техніки шляхом проведення, насамперед, таких слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій, як тимчасовий доступ до речей і документів та обшук, а 

також слідчий огляд, які складають своєрідний ланцюг послідовно проведених 

пошукових дій.  

Визначаючи перелік внутрішньогосподарських документів, місце та час 

проведення слідчих (розшукових) дій щодо їх встановлення, вилучення та 

процесуального оформлення, слід визнати, що значний пізнавальний та практичний 

інтерес становлять висновки Р.Л. Степанюка, який на підставі інформаційної 

значимості певних документів для розслідування бюджетних злочинів виділяє такі 

їх групи: 1) нормативно-правові акти, які визначають правила формування, 

розподілу і використання бюджетних коштів; 2) планові документи, якими 

визначаються підстави надання, обсяг, розподіл та цільове призначення бюджетних 

коштів; 3) документи, що визначають посадове становище, компетенцію службової 

особи, яка є суб’єктом злочину (наказ про призначення на посаду, положення про 

відповідний підрозділ або посаду, професійно-кваліфікаційні характеристики, 

посадові інструкції, функціональні обов’язки і т.п.); 4) документи, що визначають 

організаційно-правовий статус та джерела фінансування підприємства, установи, 

організації, де було вчинено злочин; 5) документи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності; 6) документи, що свідчать про укладання певних договорів та є 

підставами для їхньої оплати (договір купівлі-продажу, договір на виконання робіт 

чи надання послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, накладні, 

товарно-транспортні накладні і т.п.); 7) казначейські (банківські) документи, а також 

документація, складена при розрахунках із застосуванням казначейських векселів; 

8) чорнові записи та неофіційне листування службових осіб, що мають значення для 

кримінальної справи (робочі зошити, записники тощо); 9) нормативно-правові або 

розпорядчі акти, що змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому 
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законом порядку, видані службовою особою або затверджені її наказом; 

10) документи, пов’язані з прийняттям та реєстрацією нормативно-правових або 

розпорядчих актів; 11) інші документи [321, с. 125-133]. 

Здійснюючи класифікацію документів, які досліджуються під час 

розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, за їх внутрішним змістом, 

І.В. Калініна вважає, що вони можуть поділятися на певні групи наступним чином: 

1) документи як предмет злочинного посягання; 2) документи як засіб скоєння 

злочину та як засіб приховування скоєного злочину; 3) документи, які 

характеризують діяльність підприємства; 4) документи, які характеризують стан 

контролю, результати контрольної діяльності; 5) документи, що характеризують 

особу злочинця; 6) документи, що містять інформацію про інші обставини, що 

мають значення для розслідування [160, с. 217-218]. 

Погоджуючись у цілому з висновками Р.Л. Степанюка та І.В. Калініної, у той 

же час варто враховувати ту обставину, що при розслідуванні розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної галузі існує певна специфіка у роботі 

слідчого щодо визначення переліку документів, встановлення їх місцезнаходження 

та дослідження внутрішнього змісту, що обумовлено, насамперед, особливостями 

внутрішнього документообігу на вказаних підприємствах. Перш за все, для 

правильної підготовки та організації проведення обшуку та слідчого огляду варто 

ретельно підійти до ознайомлення з такими аспектами функціонування підприємств 

вугільної промисловості, як особливості бухгалтерського обліку, оскільки 

висвітлення особливостей його організації в досліджуваній галузі є необхідним для 

отримання деталізованої інформації про фінансові показники підприємства. 

«Криміналістична методика розслідування злочинів у сфері економіки потребує 

поповнення її теоретичних положень знаннями про специфіку відображення 

злочинних дій у бухгалтерському обліку основних засобів, виробничих запасів і 

готової продукції. – вказує С.Г. Єрємін – … такі знання суттєво впливатимуть на 

процес удосконалення боротьби з економічною злочинністю шляхом впливу на 

конкретні методичні рекомендації й через них на оперативно-розшукову та слідчо-

судову практику» [144, с. 45-52]. Отже, при дослідженні особливостей 
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документообігу на підприємствах вугільної промисловості в контексті тактичних 

рекомендації проведення тимчасового доступу до речей і документів, обшуку та 

слідчого огляду варто насамперед акцентувати увагу на специфіці бухгалтерського 

обліку в досліджуваній галузі. Так, на думку Н.О. Гури, особливості 

гірничовидобувних підприємств, які визначають специфіку обліку, полягають в 

такому: 

- складність та специфічність технологічних процесів, а саме: 

гірничокапітальні роботи; гірничопідготовчі, експлуатаційно-розвідувальні та 

нарізні роботи; безпосередній видобуток корисних копалин; 

- гірничодобувні роботи потребують значних капітальних інвестицій, 

особливо на стадії розробки родовищ корисних копалин, будівництва шахт тощо; 

- видобуток корисних копалин шахтним методом (зокрема, кам’яного вугілля) 

пов’язаний з підвищеним ризиком небезпеки, що обумовлює необхідність 

додаткових витрат на забезпечення безпеки, встановлення відповідного рівня 

заробітної плати робітникам та підвищених відрахувань на страхування від 

нещасного випадку на виробництві; 

- значну долю витрат підприємств гірничодобувної промисловості становлять 

витрати на підготовку робочих місць, переміщення персоналу до місць роботи, 

вентиляцію, укріплення, осушення, утримання гірничих виробіток [125, с. 213]. 

Зважаючи на ту обставину, що розкрадання бюджетних коштів у вугільній 

галузі вчиняються, наприклад, шляхом завищення витрат, варто акцентувати увагу 

на класифікації витрат, які притаманні господарчій діяльності вугільних 

підприємств. При цьому варто виходити з того, що при висвітленні витрат 

підприємств вугільної промисловості необхідно виходити з розподілу вугільних 

шахт на діючі (тобто шахти, що знаходяться в процесі експлуатації) та недіючі 

(шахти, що знаходяться в стані ліквідації). Як вважає Т.І. Корнєєва, для вугільних 

шахт, що знаходяться в стані ліквідації, характерними є такі витрати: заробітна 

плата; витрати на капітальні роботи; витрати на утримання шахти (наземної та 

підземної частини); витрати на утримання дирекції; витрати на природоохоронну 

діяльність. Іншою, на думку автора, є класифікація витрат на тих вугільних шахтах, 
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що знаходяться в процесі експлуатації. Відповідно до особливостей функціонування 

таких шахт, види їх витрат можна викласти наступним чином: витрати на підготовчі 

роботи вугільних шахт; витрати на видобуток вугілля; витрати на доставку вугілля 

на поверхню; витрати на доставку породи до лави та пустот; витрати на обробку 

вугілля; витрати на реалізацію готової вугільної продукції; витрати на 

природоохоронну діяльність; витрати надзвичайної діяльності; витрати для цілей 

управління [192, с. 44]. Деякі із зазначених напрямів, які стосуються витрат 

вугільних підприємств, деталізовано на нормативному рівні, зокрема в Методичних 

рекомендаціях щодо прогнозування техніко-економічних показників діяльності 

вугледобувних підприємств, що затверджені Наказом Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України від 13.06.2017 № 391 [42]. 

У той же час, здійснюючи спроби визначити особливості проведення 

тимчасового доступу до речей і документів, слідчого огляду та обшуку 

внутрішньогосподарської документації, слід визнати надзвичайну складність в 

частині надання універсальних тактичних рекомендацій, які б мали успіх та 

однакову ефективність незважаючи на певні фактори. Через надзвичайну 

варіативність та розмаїтість тактичних ситуацій, які мають місце у практиці 

розслідування, при визначенні об’єктів пошуку або огляду варто виходити з 

конкретних обставин вчинення злочину та приховування його слідів. Доречним буде 

зазначити, що на цю тезу неодноразово звертали увагу вчені-криміналісти. Так, 

досліджуючи організацію і тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

при розслідуванні злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на 

додану вартість, Р.С. Довбаш вказує, що зазвичай об’єктами пошуку виступають 

документи фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської і податкової 

звітності, їх фрагменти, копії (справжні та з ознаками підроблення); бланки 

документів з реквізитами суб’єктів підприємницької діяльності (відбитками печаток, 

штампів, підписами посадових осіб); комп’ютерна техніка та електронні носії 

інформації (компакт-диски, флешки, електронні записні книжки, платіжні картки, 

мобільні телефони тощо, з «цифровими» доказами) [339]; зразки бланків, штампів та 

печаток фірм; гроші (готівка в національній та іноземній валюті), цінні папери, 
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коштовності; особисті речі (блокноти, чернетки, щоденники тощо). Поряд з цим, 

вказує автор, до визначення об’єктів пошуку варто підходити з урахуванням 

характеристики способу вчинення злочину [131, с. 12].  

Керуючись зазначеною пропозицією та враховуючи типові способи вчинення 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, неважко 

встановити, які документи містять відомості щодо вчинення розкрадань, а отже 

підлягають вилученню на початковому етапі розслідування. Так, при розслідуванні 

розкрадань бюджетних коштів шляхом закупівлі гірничношахтного обладнання за 

завищеною ціною (або шляхом «безтоварної операції»), слід зосередити увагу на 

таких внутрішньогосподарських документах: інвентарна картка обліку основних 

засобів; акт приймання-передачі основних засобів; технічна документація на 

устаткування; паспорт технічного засобу (який характеризує його комплектність); 

товарно-транспортна накладна; рахунок-платіжна вимога тощо [162, с. 256-267].  

При розслідуванні розкрадань, вчинених способом закупівлі обладнання, 

товарів або послуг за завищеною ціною, крім вищезазначених 

внутрішньогосподарських документів, підлягає дослідженню документація, у тому 

числі у електронному вигляді, складання якої супроводжує здійснення закупівлі за 

державні кошти. Виходячи із процедури конкурсних торгів, регламентованих 

Законом України «Про публічні закупівлі» [13] та наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 р. № 490 «Про 

затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» [45], до об’єктів 

пошуку слід віднести: 

- тендерну документацію - документація щодо умов проведення публічних 

закупівель, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для 

вільного доступу на веб-порталі Уповноваженого органу та авторизованих 

електронних майданчиках; 

- договір про закупівлю - договір, що укладається між замовником і учасником 

за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, 

виконання робіт або набуття права власності на товари; 
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- оголошення про проведення процедури закупівлі - оголошення про 

проведення відкритих торгів, оголошення про проведення конкурентного діалогу; 

- файли (скріни) електронної системи закупівель - інформаційно-

телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, 

створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в 

електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, 

авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін 

інформацією та документами; 

- річний план закупівель; 

- реєстр отриманих тендерних пропозицій; 

- протокол розкриття тендерних пропозицій; 

- протокол розгляду тендерних пропозицій; 

- повідомлення про намір укласти договір; 

- звіт про результати проведення процедури закупівлі; 

- повідомлення про внесення змін до договору; 

- звіт про виконання договору про закупівлю; 

- звіт про укладені договори [13]. 

При розслідуванні розкрадань, вчинених шляхом здійснення «безтоварної 

операції» з подальшим приховуванням цього факту передчасним списанням 

фіктивно придбаного обладнання з балансу, підлягають вилученню такі документи: 

акт ліквідації основних засобів з описанням причин ліквідації; відомість 

амортизаційних нарахувань; накладна на оприбуткування придатних матеріалів; 

накладні на здачу лому до організацій вторинної сировини; акт оцінки зношених 

основних засобів; заява особи про придбання інвентарного об’єкта; прибутковий 

касовий ордер про оплату в касу підприємства вартості придбаного об’єкта [173, с. 

81-82].  

У разі вчинення розкрадань бюджетних коштів з фонду заробітної плати, 

насамперед становлять інтерес первинні документи по обліку виробітки і 

відпрацьованого часу, розрахункові і платіжні відомості, особові рахунки, 

розпорядчі і планові документи (списки робітників підприємства, документи про їх 
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прийом і звільнення, відпустки, відомості про невиходи і прогули, накази про 

порушення трудової дисципліни, звіти про виконання норм виробітки тощо). У 

цьому аспекті корисною як у пізнавальному плані, так і у практичному відношенні, є 

класифікація первинних документів з обліку оплати праці, яку надано І.В. Саухом. 

До першої групи облікової документації автор відносить документи, які 

вилучаються у кадрових підрозділах підприємства (наказ або розпорядження про 

прийняття на роботу; особова карта; алфавітна картка; особова картка фахівця, який 

виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські та технологічні роботи; наказ 

або розпорядження про переведення на іншу роботу; наказ про надання відпустки; 

список про надання відпустки; наказ про припинення дії трудового договору), до 

другої групи – документи з обліку використання та оплати робочого часу, які 

вилучаються у бухгалтерії (табель обліку використання робочого часу та розрахунку 

заробітної плати; список осіб, які працювали у понаднормовий час; листок обліку 

простоїв; розрахунково-платіжна відомість; розрахунок заробітної плати; особовий 

рахунок; накопичувальна картка виробітку та заробітної плати; накопичувальна 

картка обліку заробітної плати) [306, с. 313].  

Керуючись вищенаведеними думками та узагальненням практичного досвіду 

розслідування злочинів зазначеної категорії, в якості попереднього висновку варто 

прийняти положення про те, що для з’ясування обставин, які підлягають 

встановленню при розслідуванні розкрадань, пов’язаних із привласненням коштів 

фонду заробітної плати та інших соціальних виплат, вилученню, насамперед, такі 

документи:  

- бухгалтерські документи про нараховану заробітну плату та інші виплати 

(тобто документи, що містять відомості щодо загального фонду заробітної плати, у 

тому числі оплати праці гірникам очисного забою, прохідникам, інженерно-

технічним працівникам, відомості про заохочувальні та компенсаційні виплати, 

премії за виконання особливо важливих завдань тощо) [283]; 

- касові документи на оплату путівок, лікування та відпочинок, виданих за 

рахунок коштів соціального страхування; 
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- первинні кадрові (адміністративні) документи (накази або розпорядження 

про прийом на роботу, переміщення, надання відпусток, звільнення, які 

відображаються в особистих картках, трудових книжках) [324]; 

- платіжні доручення на перерахування сум страхових внесків та інших 

платежів на відповідний рахунок; 

- табелі обліку робочого часу, довідки й розрахунки для нарахування 

заробітної плати, наряди на оплату праці, листки обліку простоїв, списки осіб, які 

працювали у понаднормовий час; 

- акти про нещасні випадки на виробництві; повідомлення про нещасні 

випадки; акти проведення розслідування нещасного випадку (аварії);  

- журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві; 

протокол огляду та ескіз місця, де стався нещасний випадок (аварія); пояснювальна 

записка потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного 

випадку (аварії); висновки лікарсько-експертної комісії; акти розслідувань причин 

виникнення хронічного професійного захворювання, а також інші документи, які 

супроводжують розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на підприємствах вугільній промисловості [20];  

- журнали реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного 

закладу, звернення робітника до медичного пункту або медико-санітарної частини 

підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби робітника; картки обліку 

професійного захворювання (отруєння) тощо. 

Поряд із встановленням переліку та видів документів, які є об’єктами пошуку 

при проведенні досліджуваних слідчих (розшукових) дій, потребує уваги і місце 

проведення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого огляду та обшуку. 

Зрозуміло, що місцем знаходження внутрішньогосподарської документації є 

вугільне підприємство, проте з огляду на велику кількість документів та їх 

різноманітний характер, потребує уточнення, в якому саме структурному підрозділі 

підприємства слід здійснювати пошук того чи іншого документу. Так, у бухгалтерії 

зберігаються документи фінансового характеру, у канцелярії – матеріали листування 

з установами, організаціями та підприємствами, з якими встановлювалися 



185 

 

господарські зв’язки, у відділі кадрів – первинні адміністративні документи 

(посадові інструкції, накази, розпорядження, трудові книжки тощо), у юридичному 

відділі (юрисконсульта) – угоди, рішення судів і т.п., у виробничих структурних 

підрозділах (лабораторія, склади, вентиляційне господарство, служба охорони, 

транспортна частина, енергетична та ліфтова система, відділ охорони праці, 

допоміжні служби і т.п.) – різноманітні первинні, проміжні та зведені виробничі 

документи. 

У той же час, в окремих випадках при розслідуванні злочинів даної категорії 

виникає необхідність у проведенні вилучення не тільки на вугледобувному 

підприємстві, а і в інших установах. Так, з урахуванням конкретних обставин 

злочину, доцільно вилучати документи: 1) у державних органах чи бюджетних 

установах, котрі надавали бюджетні кошти, що потім стали предметом розкрадання, 

або з якими узгоджувались видані нормативно-правові (розпорядчі) акти 

(вищестоящі, кредитні установи, фонди і т.п.); 2) в установах чи підприємствах, з 

якими підприємство мало господарські зв’язки; 3) у контрольних підрозділах, 

аудиторських підприємствах; 4) у банках і територіальних органах ДКС України, в 

яких мають поточні чи бюджетні рахунки підприємства, службові особи якого 

вчинили розкрадання; 5) в органах фіскальної служби; 6) у державних або 

недержавних архівах (якщо бухгалтерська та інша документація передана до архіву) 

[321, с. 136]; 7) у медичних закладах (журнали реєстрації травматологічного пункту 

лікувально-профілактичного закладу, звернення робітника до медичного пункту або 

медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби 

робітника); 8) в органах державного пожежного нагляду, Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, 

Держгірпромнагляду, Державної санітарно-епідеміологічної служби, яким 

надсилається повідомлення про нещасні випадки.  

Документи, знайдені (отримані) у ході проведення обшуку, слідчого огляду та 

тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до кримінального 

процесуального закону України отримають статус речових доказів. Тобто вони є 

матеріальними об’єктами, які були знаряддям вчинення кримінального 
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правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть 

бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час 

кримінального провадження... [4]. На нашу думку, вказане визначення має певну 

змістовну недосконалість. Якщо розглянути його детально, то можливо побачити, 

що воно не є достатньо універсальним. Ми переконані, що доказова інформація 

може міститися не тільки на поверхні предметів, а і у середині них. Наприклад, 

сучасний мобільний телефон (смартфон, кишеньковий комп’ютер і т.д.) може 

містити на собі, тобто на своєму корпусі, потожирові виділення, що дозволяють 

провести дактилоскопічні, біологічні, геномні дослідження; подряпини та сколи, що 

дозволяють провести трасологічні дослідження. Вказаний технічний засіб також 

може містити у собі й іншу слідову інформацію, яка дозволяє проведення 

комп’ютерно-технічних, фоноскопічних, фонетичних, технологічних та інших 

досліджень. Тож, більш коректним, на нашу думку, буде викладення ч. 1 ст. 98 КПК 

України у наступній редакції: «Речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були 

знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі чи у собі його 

сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи 

обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі 

предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші 

речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення». Таке бачення дещо 

розширить поняття «речових доказів» та виключно позитивно відзначиться на 

процесі доказування. 
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2.4. Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості 

 

У теперішній час при розслідуванні злочинів, у тому числі і при розслідуванні 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості, активно 

використовуються спеціальні знання. Так, узагальнені результати дослідження 

матеріалів кримінальних проваджень (справ) та анкетування слідчих свідчать про 

використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної промисловості у 100% випадків – у 187 матеріаліах 

проваджень та 167 анкетах опитаних осіб, відповідно (Додатки А та В). Ураховуючи 

коло обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст. 91 

КПК України), можливо впевнено казати про виняткову важливість і незамінність 

спеціальних знань у різних галузях науки та техніки у збиранні, перевірці та оцінці 

доказів, наприклад, з метою встановлення: 1) події кримінального правопорушення 

(часу та способу вчинення розкрадання); 2) винуватості конкретних осіб, форми 

вини, мотиву і мети вчинення розкрадання бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості; 3) виду і розміру шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням; 4) обставин, які підтверджують, що гроші, цінності та інше 

майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

згаданого розкрадання [4]. 

Визначення поняття «спеціальні знання» відсутнє як у КПК України, так і у 

інших нормативно-правових актах національного законодавства. Вітчизняні та 

закордонні вчені-криміналісти зробили значний внесок у формування поглядів на 

поняття, ознаки, сутність та форми використання спеціальних знань у розслідуванні 

злочинів, чим створили міцне підґрунтя для проведення подальших наукових 

досліджень. Серед них: Т.В. Авер’янова, Р.С. Бєлкін, В.В. Бірюков, Л.Г. Бордюгов, 

В.Г. Гончаренко, О.О. Ейсман, П.П. Іщенко, Н.І. Клименко, В.В. Коваленко, 

В.К. Лисиченко, Г.М. Надгорний, О.Р. Росинська, М.Я. Сегай, З.М. Соколовський, 

В.В. Ціркаль, В.Ю. Шепітько, Н.П. Яблоков та інші [60; 72; 81; 82; 116; 117; 159; 

178; 179; 235; 236; 261; 262; 263; 298; 307; 308; 315; 342; 347; 348]. Однак, не 
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розглядаючи позиції вчених-криміналістів стосовно поглядів та підходів до поняття 

«спеціальні знання», одразу викладемо власне бачення. 

Ми приєднуємося до визначення наданого професором В.Г. Гончаренком. За 

ним спеціальні знання це знання і навички, що одержані в результаті фахової освіти 

та/або практичної діяльності в будь-якій галузі науки, техніки, мистецтва або 

ремесла, які використовуються визначеними законом учасниками процесу в межах 

наданих кожному з них повноважень для вирішення за певною процедурою 

процесуальних завдань [116, с. 21-43]. Вказане визначення здається нам вдалим, 

змістовним та лаконічним, і таким, що найбільш повно та точно відображає сутність 

поняття «спеціальні знання».  

Дуже цікавим нам здається аналіз норм кримінального процесуального 

законодавства для визначення форм використання спеціальних знань, що був 

проведений В.В. Тіщенком. Вказаний вчений до форм використання спеціальних 

знань відносить: 1) проведення судових експертиз (ст. 242-245 КПК); 2) участь 

спеціаліста в проведенні слідчих дій (ст. 71 КПК); 3) допит експерта; 4) участь у 

допиті малолітньої або неповнолітньої особи (статті 226, 227, 491 КПК) педагога, 

психолога, лікаря як спеціалістів; 5) отримання висновків ревізій і актів перевірок; 

6) застосування технічних засобів у кримінальному проваджені; 7) письмові 

пояснення спеціалістів (п. 2 ч. 2 ст. 105 КПК), які брали участь у слідчих 

(розшукових) діях щодо особливостей виявлення і фіксації слідів; 8) участь у 

кримінальному провадженні перекладача ( 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 та ін. КПК України); 9) консультації спеціалістів при 

підготовці до призначення експертизи і проведенні окремих слідчих (розшукових) 

дій [330, с. 44-46]. 

При аналізі позиції В.В. Тіщенка ми солідарні з М.В. Кривоносом і 

В.В. Бондарем, що наведене надає комплексне бачення інституту спеціальних знань 

у кримінальному провадженні [196, с. 43]. Однак, вказана позиція не є 

універсальною, стрункою та не відображає їх процесуальний характер. Усі наведені 

пункти можна узагальнити та поділити на дві змістовні форми використання 

спеціальних знань, як це представив Л.Г. Бордюгов: 1) використання спеціальних 
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знань особи, яка задіюється як експерт для проведення експертизи за зверненням 

сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду 

(статті 69, 242 КПК); 2) використання спеціальних знань особи, яка залучається для 

дачі консультацій та надання безпосередньої технічної допомоги як спеціаліст 

сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування та судом 

під час судового розгляду (ст. 71 КПК) [83, с. 174-183]. Саме така проста та 

зрозуміла класифікація форм використання спеціальних знань у розслідуванні 

злочинів вважається нами прийнятною та такою, що повністю відповідає 

загальноприйнятим науковим правилам побудови класифікацій. При розгляді 

використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної промисловості дисертант буде дотримуватися раніше 

наведеної класифікації. 

1. Використання спеціальних знань особи, яка залучається для дачі 

консультацій та надання безпосередньої технічної допомоги як спеціаліст 

сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування та судом 

під час судового розгляду [18]. Стаття 71 КПК України надає визначення 

«спеціаліста», мету його залучення до кримінального провадження, а також його 

права та обов’язки. І водночас, він не містить обмежень щодо участі спеціалістів у 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях. З положень згаданої статті та 

положень КПК України у цілому, матеріалів кримінальних проваджень, а також 

особистого досвіду дисертанта можна зробити певні висновки про участь 

спеціалістів у кримінальному провадженні стосовно фактів розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості. Так, спеціаліст (маркшейдер, 

енергетик, гірничий майстер, економіст, бухгалтер, аудитор, програміст, технік-

криміналіст, психолог, товарознавець, інспектор охорони праці, біолог, логіст та 

інші) може приймати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, 

зокрема, під час підготовки та проведення допиту при розслідуванні розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості залучається для: 

- консультування щодо виробничого циклу вугледобувного підприємства, 

порядку державного фінансування, повноважень розпорядника бюджетних коштів 
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та іншого; ознайомлення з довідковою та спеціальною літературою, у тому числі, 

для розширення власних пізнань слідчого в певній галузі; з’ясування причинно-

наслідкових зв’язків між дією та наслідками-слідами злочинної активності; аналізу 

правових положень, закріплених у діючих нормативно-правових актах (спеціальних 

інструкціях, правилах); 

- правильної інтерпретувати відомості, що повідомляються допитуваним, який 

оперує у показаннях спеціальними термінами (наприклад, визначення ефективності 

праці); 

- точного й тактично грамотного формулювання питання, визначення їх 

послідовності, розробки плану проведення допиту (наприклад, правильності 

проведення складського та бухгалтерського обліку; обрання з великої кількості 

документів тих, що характеризують виробничу й фінансову діяльність, 

відображують сліди злочинної діяльності або вказують на обставини їх 

використання, з метою приховування слідів злочину [242, с. 161] – для пред’явлення 

під час допиту);  

- надання адекватної оцінки спеціальним правилам (наприклад, визначення 

дотримання норм і розцінок на виконувані роботи, чинних положень про оплату 

праці та преміювання, порядку тарифікації робіт і працівників); 

- з’ясування складних спеціальних питань (наприклад, обґрунтованості видачі, 

виконання, нарахування оплати нарядів на проведення робіт, а також процедури 

руху грошових коштів за проводками бухгалтерського обліку; документального 

фіксування й обліку фінансових операцій; бухгалтерської звітності; нормативних 

актів, що регулюють відносини в галузі бухгалтерського обліку [230, с. 74]); 

- встановлення психологічного контакту з допитуваним (наприклад, 

виконання підлаштування спеціалістом у сфері нейро-лінгвістичного 

програмування); 

- запобігання дачі неправдивих показань зі спеціальних питань (наприклад, 

доцільності проведення розробки шарів кам’яного вугілля); 

- об’єктивної та точної фіксації показань допитуваного, шляхом підготовки та 

застосування відповідних науково-технічних засобів; 
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- оцінки повноти та правильності показань допитуваного, при повідомленні 

відомостей спеціального характеру, а також подальшому їх аналізі (наприклад, 

розгляду дій під час аварії, як способу приховування розкрадань бюджетних 

коштів); 

- збирання даних, які можуть стати необхідними для проведення експертиз, а 

також формулювання відповідного експертного завдання [197, с. 287-289]. 

Так, під час підготовки та проведення огляду й обшуку при розслідуванні 

розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості спеціаліст 

(технік-криміналіст, бухгалтер, аудитор, програміст, психолог, товарознавець, 

маркшейдер, енергетик, гірничий майстер, економіст, інспектор охорони праці, 

біолог, логіст та інші) може бути залучений для: 

- пошуку, фіксації (фотографування), опису, пакування та вилучення слідів 

(слідової інформації) з об’єктами-носіями чи виготовлення копій указаних слідів 

(наприклад, первинні бухгалтерські документи, угоди на постачання, комп’ютерні 

(машинні) носії інформації), зокрема, роз’ясненні призначення і характеристики 

документів, їх взаємозв’язку при відображенні фінансово-господарських операцій, 

порядку заповнення та строку проходження для фіксації у звітних регістрах, а також 

строків і місця зберігання; визначенні певних документів, складанні їх 

комплектності й потрібного обсягу [242, с. 161]; 

- застосування відповідних науково-технічних засобів; 

- консультування щодо точного та грамотного огляду (обшуку) та фіксації 

назв предметів (механізмів, устаткування), явищ і процесів (автоматизовані 

виробничі процеси вугледобувного підприємства; комп’ютерної техніки), які 

досліджуються у рамках вказаної слідчої (розшукової) дії; 

- роз’яснення вчинених ним дій. 

При проведенні огляду речей та документів (найчастіше це бухгалтерські та 

виробничі документи, гроші, комп’ютерна техніка та машинні носії інформації), 

відповідно до ст. 237 КПК України, залучений спеціаліст за дорученням слідчого, 

прокурора має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи 

відеозапис, виготовляти графічні зображення окремих оглянутих речей, виготовляти 
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відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для 

кримінального провадження [4].  

2. Використання спеціальних знань особи, яка задіюється як експерт для 

проведення експертизи [4]. За словами І.І. Присяжнюка, проведення якісного 

розслідування без застосування спеціальних знань, зокрема у формі судової 

експертизи, є вельми складним завданням. Саме судова експертиза є 

найкваліфікованішою формою використання спеціальних знань у кримінальному 

судочинстві, яка постійно розвивається завдяки створенню нових та вдосконаленню 

наявних методик дослідження, і знаходить все більше застосування у судово-слідчій 

практиці [61, с. 8]. Указаний вислів є актуальним і для розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості. При розгляді вказаної 

процесуальної форми використання спеціальних знань доцільно звернути увагу на 

особливості способів вчинення досліджуваних нами розкрадань. У зв’язку з їх 

специфікою ступінь необхідності призначення певних видів судових експертиз 

може значно відрізнятися. Ураховуючи результати аналізу матеріалів кримінальних 

проваджень (справ) та анкетування слідчих Луганської та Донецької областей 

наведемо види судових експертиз, що призначаються у залежності від способу 

вчинення розкрадань (привласнення, розтрати та заволодіння шляхом зловживання 

службовим становищем) бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості. Так при вчиненні6: 

- розкрадання фонду заробітної платні, тобто основної та додаткової 

заробітної платні працівників підприємства вугільної промисловості (незаконне 

нарахування та виплата заробітної платні, доплат та премій за роботи, які фактично 

не виконувались) призначаються почеркознавча експертиза; технічна експертиза 

документів; експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; 

експертиза документів про економічну діяльність підприємств і організацій; 

експертиза комп’ютерної техніки і програмних продуктів; будівельно-технічна 
                                                           
6 Дисертант при описі судових експертиз буде оперувати нормативно визначеною термінологією 

та класифікацією, що закріплена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 

«Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень». 
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експертиза; гірничотехнічна експертиза; інженерно-екологічна експертиза; 

біологічна експертиза;  

- розкрадання коштів державної підтримки, які виділяються на часткове 

покриття витрат із собівартості вугільної продукції, тобто фактично на покриття 

збитків вугледобувних підприємств призначаються почеркознавча експертиза; 

технічна експертиза документів; експертиза документів бухгалтерського, 

податкового обліку і звітності; експертиза документів про економічну діяльність 

підприємств і організацій;  

- розкрадання коштів, які виділяються на закупівлю товарів, робіт і послуг 

(для технічного переоснащення шахт або поточних виробничих потреб, у тому 

числі, на нове будівництво, капітальний та поточний ремонт, проведення 

екологічних заходів при реструктуризації підприємств вугільної промисловості та 

інше) призначаються почеркознавча експертиза; технічна експертиза документів; 

товарознавча експертиза; експертиза рельєфних знаків; експертиза документів 

бухгалтерського, податкового обліку і звітності; експертиза документів про 

економічну діяльність підприємств і організацій; експертиза комп’ютерної техніки і 

програмних продуктів; будівельно-технічна експертиза; гірничотехнічна експертиза; 

інженерно-екологічна експертиза; біологічна експертиза;  

- розкрадання бюджетних коштів, що пов’язані з відрядженнями працівників 

підприємства призначаються почеркознавча експертиза; технічна експертиза 

документів; експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності.  

Розглянемо указані види судових експертиз при розслідуванні розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості.  

100 % досліджених нами матеріалів кримінальних проваджень (справ) за 

фактами вчинення досліджуваних нами злочинів містили висновки почеркознавчих 

експертних досліджень, а також технічної експертизи документів (Додаток В). 

Указане пояснюється здійсненням документообігу, бухгалтерського, податкового та 

виробничого обліку, а також фінансової звітності на паперових носіях (незважаючи 

на намагання переведення його до електронної форми Законами України «Про 

електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий 
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підпис», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні») [7; 8; 9], що 

відповідним чином детермінує способи розкрадання бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості. Так, результати аналізу матеріалів 

кримінальних проваджень (справ) свідчать про основне завдання почеркознавчої 

експертизи з ідентифікації виконавця обмежених за обсягом рукописних записів і 

підпису у різноманітних фінансово-господарських документах, що складаються у 

ході функціонування вуглевидобувного підприємства (накази, положення, договори, 

плани, звіти, інструкції, накладні, приході ордери, відомості, довідки, рахунки, акти 

виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, картки обліку, листи, чорнові 

записи та інші). Усі інші можливості почеркознавчої експертизи при розслідуванні 

досліджуваних нами розкрадань слідчі майже не використовують. З матеріалів 

кримінальних проваджень відомо про низьку ефективність почеркознавчої 

експертизи при вирішенні ідентифікаційного завдання з установлення виконавця 

підпису, тобто висновок експерта, у багатьох випадках, не містить категоричних 

даних щодо індивідуальної тотожності підпису і викладений у імовірнісній формі. 

Використання слідчими таких висновків досить обмежене [61, с. 237]. 

Технічна експертиза документів при розслідуванні розкрадання бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості встановлює: факти і способи 

унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання 

фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту; відносну давність 

виконання документа або його фрагментів; тип, систему, марку, модель та інші 

класифікаційні категорії друкарської техніки, зокрема касових апаратів, та 

ідентифікує ці засоби за відбитками їх знаків; тип та ідентифікує комп’ютерну і 

копіювально-розмножувальну техніку за виготовленими на ній документами; спосіб 

нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле та ідентифікує їх за відтисками; 

відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення 

документа [346, с. 269-273]. Вирішення ідентифікаційних завдань щодо документів, 

виготовлених за допомогою комп’ютерної техніки, проводиться в межах 

комплексної комп’ютерно-технічної експертизи та технічної експертизи документів 

за наявності електронного оригіналу документа (файла) [48]. Ураховуючи що 
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комп’ютерна та копіювально-розмножувальна техніка отримала значне 

розповсюдження, розкрадачі бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості дотримуються певного консерватизму і використовують у злочинній 

діяльності одній й ті ж принтери, ноутбуки та інше. Завдяки цьому у ході 

розслідування експертові для вирішення ставляться наступні питання:  

«Чи виготовлено наданий документ за допомогою принтера (копіювального 

апарата, багатофункціонального пристрою), зразки друку якого надані для 

порівняльного дослідження? 

Чи виготовлені надані документи на одному або різних принтерах 

(копіювальних апаратах, багатофункціональних пристроях)?» [48] 

Експертиза комп’ютерної техніки і програмних продуктів, за слушною 

думкою А.М. Меденцева, призначається у разі виявлення документів у електронній 

формі, які зберігаються на машинних носіях. Така експертиза призначалася за 46 

матеріалами досліджуваних нами кримінальних проваджень (справ), тобто у 26 % 

випадків. Таке дослідження відіграє важливу роль у доказуванні обставин учинення 

злочинів у сфері державних закупівель та інших кримінально-караних діянь у 

бюджетній сфері. Адже нерідко злочинці до початку кримінального провадження 

встигають знищити або приховати документи на паперових носіях, у той час коли 

копії цих документів залишаються у пам’яті комп’ютера, на флеш-картах, тощо 

[253, с. 145-146]. Також при проведенні указаної технічної експертизи можуть бути 

виконані дії з встановлення знищених файлів; пошуку прихованих файлів [303, с. 

10]; дешифрування даних; зняття паролів захисту [275, с. 137]. 

Важливими можливостями для встановлення обставин, які підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні, мають експертиза документів 

бухгалтерського, податкового обліку і звітності та експертиза документів про 

економічну діяльність підприємств і організацій. Такі експертизи призначалися за 

187 та 49 матеріалами досліджуваних нами кримінальних проваджень (справ), тобто 

у 100% та 26 % випадків, відповідно (Додаток В). Згадані економічні експертизи при 

розслідуванні розкрадань вважаються профільними, бо дозволяють отримати 

висновки щодо стану, аналізу, обґрунтованості та законності як конкретних 
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фінансово-господарських операцій, так і економічних показників (ліквідності, 

платоспроможності та прибутковості) вугледобувного підприємства у цілому. 

Наведене є дуже важливим, тому що розкрадання бюджетних коштів може бути 

вчинене шляхом проведення однієї фінансово-господарської операції чи може їх 

комплексу протягом кількох років за участі низки сторонніх суб’єктів 

господарювання (у тому числі, із закордонною реєстрацією), що знаходяться у 

складних взаємовідносинах. У практиці дисертанта мав місце випадок, коли 

посадові особи відокремленого підприємства «Шахта «Лутугинська» ДП 

«Луганськвугілля», які впродовж двох років вносили недостовірні відомості у 

документи щодо фактичного об’єму та якості видобутого вугілля, в наслідок чого 

незаконно отримували бюджетні кошти, як державну підтримку на часткове 

погашення витрат із собівартості вугільної продукції, чим завдали державі 

матеріальні збитки в сумі 3,5 млн. грн. 

Отже, при розслідуванні досліджуваних нами злочинів призначення 

експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності може 

визначити документальну обґрунтованість: 1) оформлення операцій з грошовими 

коштами, відображення в обліку, розміру нестачі або надлишків, період і місце їх 

утворення; 2) відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної 

плати, інших виплат, наприклад, шляхом постановки питання щодо 

документального обґрунтування нарахування та виплати заробітної плати на 

завищений обсяг і вартість виконаних робіт [61, с. 151-154]. До основних завдань 

експертизи документів про економічну діяльність підприємств і організацій можна 

віднести: 1) визначення документальної обґрунтованості цільового витрачання 

бюджетних коштів; 2) визначення документальної обґрунтованості, аналізу 

показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, 

прибутковості тощо); 3) визначення документальної обґрунтованості стану та 

інтенсивності використання оборотних активів та джерел їх формування; 

4) визначення документальної обґрунтованості та аналізу джерел власних коштів та 

результатів фінансово-господарської діяльності; 5) визначення документальної 

обґрунтованості та аналізу реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами; 
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6) визначення документальної обґрунтованості та аналізу витрат і цін як чинників 

фінансової стабільності, беззбитковості [48; 346, с. 365-372]. 

Вважаємо за доцільне вказати також на низку судових експертиз, до яких 

слідчі при розслідуванні розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості звертаються відповідно до специфіки механізму вчинення такого 

злочину. До них можна віднести: товарознавчу експертизу; експертизу рельєфних 

знаків; будівельно-технічну експертизу; біологічну експертизу. Указані експертизи 

призначаються для встановлення фактів розкрадання коштів, які виділяються на 

закупівлю товарів, робіт і послуг, наприклад, для технічного переоснащення шахт 

або поточних виробничих потреб. Дисертант приймав участь у документуванні 

вчинення незаконних дій посадових осіб ТОВ «Спец-Контакт», які заволоділи 

бюджетними коштами через продаж ДП «Шахтарськантрацит» 1600 одиниць 

саморятівників з сумнівними сертифікатами якості. Згідно з проведеною 

товарознавчою експертизою встановлена невідповідність 877 одиниць 

саморятівників стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, а їх 

використання може призвести до тяжких наслідків. Тож, основними завданнями 

товарознавчої експертизи (експертизи машин, обладнання, сировини та товарів 

народного споживання, автотоварознавчої та транспортно-товарознавчої 

експертизи) при розслідуванні розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості є визначення вартості товарної продукції, у тому числі 

ринкової вартості колісних транспортних засобів, їх складових; визначення змін 

показників якості товарної продукції; установлення способу виробництва товарної 

продукції: промисловий чи саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника 

[48]. Товарознавча експертиза призначалася за 118 матеріалами досліджуваних нами 

кримінальних проваджень (справ), тобто у 63 % випадків (Додаток В).  

У практиці дисертанта був випадок, коли службові особи ТОВ «Р» викупили у 

ректора Донбаського державного технічного університету списаний гірничий 

комбайн, котрий був виготовлений у 1966 році, і чомусь не знаходився на 

бухгалтерському обліку. Вантажні роботи супроводжувались з 

розбиранням/складанням стіни у лекційної аудиторії гірничого факультету. У 
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подальшому вказаний комбайн був приведений до ладу, пофарбований, та після 

виграшу у тендері, був у якості нового поставлений на шахту «Ніканор-Нова» 

Перевальського району за 1,2 млн грн. У ході розслідування таких випадків 

доцільно призначати експертизу рельєфних знаків для відновлення спиляних 

(забитих), слабовидимих номерів гірничих комбайнів. Така експертиза 

призначалася, за нашими даними, призначалася лише за 4 матеріалами 

досліджуваних кримінальних проваджень (справ), тобто у 2 % випадків (Додаток В). 

Бюджетні кошти у особливо великому розмірі можуть бути розкрадені у 

наслідок вчинення кримінально-караних дій при будівництві, капітальному та 

поточному ремонті. Виходячи з виробничих потреб підприємств вугільної 

промисловості згадані будівництва та ремонти повинні проводитися регулярно. 

Оплачувані з бюджету будівельні роботи можуть не виконуватися чи виконуватися 

частково, а їх обсяг та складність значно завищуватися, як і кількість та вартість 

необхідних-витрачених будівельних матеріалів. Так, при виконанні будівельних 

робіт у підрозділі ДП «Сведловантрацит» у 2006 році в актах виконаних робіт з 

будівництва виробітки було завищено фактично виконані об’єми, чим завдали 

державним інтересам матеріальні збитки в сумі 137,5 тис. грн. Тож, для 

«визначення, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної 

первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-

кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі 

будівництва; визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням, 

усуненням наслідків аварій» [48; 124, с. 52-53] призначається будівельно-технічна 

експертиза (за матеріалами досліджуваних нами кримінальних проваджень (справ) 

така експертиза призначалася 21 раз, тобто у 11 % випадків) (Додаток В). Слід 

додати, що для усебічного вивчення вказаних завдань можуть призначатися 

комплексні будівельно-технічні та судово-економічні експертизи [239, с. 433-437]. 

При розслідуванні розкрадань коштів, що призначені для проведення 

екологічних заходів при реструктуризації підприємств вугільної промисловості 

призначають біологічну експертизу. Її проведення обумовлено тим, що екологічні 

заходи, зокрема озеленення (висадження білої акації на схилах териконів шахт), 
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часто потребує використання чи витрачання певних матеріалів, при цьому 

розкрадачами повністю ігнорується вегетативний період рослин. За допомогою 

вказаної експертизи, у спектрі досліджуваних нами злочинів, можна вирішити 

наступні завдання: установлення належності об’єктів рослинного походження до 

конкретного біологічного таксона (родини, роду, виду тощо); визначення 

біологічних характеристик стану об’єкта (віку, стадії розвитку організму, причин та 

часу змін його стану). Така експертиза призначалася, за нашими даними, 

призначалася лише за 4 матеріалами досліджуваних кримінальних проваджень 

(справ), тобто у 2 % випадків (Додаток В). 

У зв’язку з тим, що вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості часто призводять до техногенних аварій на шахтах та 

надзвичайних екологічних ситуацій на прилеглій до неї територіях, то додатковими 

доказами при розслідуванні указаних фактів можуть виступати висновки експертів 

за результатами проведення гірничотехнічної та інженерно-екологічної експертиз. 

Такі експертизи призначалися за 34 та 2 матеріалами досліджуваних нами 

кримінальних проваджень (справ), тобто у 18% та 1 % випадків, відповідно 

(Додаток В). Так, гірничотехнічна експертиза вивчає матеріальні й матеріалізовані 

джерела інформації (речові докази, фрагменти місця події, зразки, гірничі виробки, 

комунікації, способи і засоби виробництва, системи керування, контролю та захисту, 

документи тощо), зокрема, для визначення технічного стану гірничих машин, 

механізмів, обладнання, інструментів й придатності для виконання конкретних 

технологічних та технічних операцій; виявлення наявності дефектів гірничих 

машин, обладнання й механізмів, технічних причин і часу їх виникнення; 

встановлення придатності (якості) використовуваних матеріалів та інструментів 

відповідно до безпеки ведення певного виду робіт. Інженерно-екологічна експертиза 

вивчаючи схожі з гірничотехнічною експертизою об’єкти може встановити технічні 

та організаційні причини порушень технологічного процесу виробництва, якщо це 

сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих 

речовин і накопиченню промислових відходів [61, с. 141-144]. Наведені експертизи 

є важливими з огляду на те, що допомагають слідству через встановлення причин та 
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обставин техногенної аварії та надзвичайної екологічної ситуації на гірничому 

підприємстві вийти на розкрадання бюджетних коштів, котрі можуть бути у 

причинно-наслідковому зв’язку.  

Також, попри триразове, з моменту вступу у дію чинного КПК України, 

внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про 

затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень» зазначимо, що у 

положеннях означеного нормативно-правового акту вживається застарілий термін 

«кримінальна справа». З урахуванням сказаного, для гармонізації з чинним 

національним кримінальним процесуальним законодавством пропонуємо внести 

відповідні зміни до положень вказаного підзаконного акту.  

Підсумовуючи сказане, відзначимо, що призначення судових експертиз 

обумовлюється специфікою документообігу, бухгалтерського, податкового та 

виробничого обліку, фінансової звітності, виробничого циклу вугледобувних 

підприємств, особливостями їх державного фінансування, а також існуючими 

процедурами державних закупівель. Указане зумовлює напрям та характер 

експертних досліджень при розслідуванні розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості. 
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Висновки до 2 розділу 

 

1. Особливості вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості через високу латентність, завдяки неочевидності та 

відсутності потерпілих (окрім держави), майже унеможливлюють отримання заяв чи 

повідомлень правоохоронними органами про такі кримінальні правопорушення від 

сторонніх осіб. Ураховуючи специфіку виявлення фактів розкрадань бюджетних 

коштів на вугледобувних підприємствах (у 53 % випадків розкрадань виявляється 

оперативними підрозділами правоохоронних органів) для уникнення можливих 

помилок у аналізі й оцінці наявної інформації, попередження розголошення 

відомостей, спрощення прийняття процесуальних рішень пропонується зосередити 

обов’язки з документування та подальшого досудового розслідування фактів 

злочинної діяльності у повноваженнях детективів відповідних підрозділів 

Національної поліції. 

Вважаючи конструкцію ст. 214 КПК України недосконалою через 

використання дієслова «вчинене», що представлене у минулому часі, котре прямо 

вказує на завершеність кримінального правопорушення до моменту звернення до 

правоохоронних органів. Якщо сприймати положення ч. 1 та ч. 5 ст. 214 КПК 

України буквально, то можливості звернутися до правоохоронних органів з 

інформацією про злочин, що готується чи вчиняється, не існує. Для удосконалення 

положень національного кримінального процесуального закону пропонуємо 

виключити слова «вчинене» та «вчинення» як зайві предикати, і викласти частини 1 

та 5 ст. 214 КПК України у такій редакції: 

«1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання 

заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або після самостійного 

виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про кримінальне 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та розпочати розслідування. При цьому без зволікань вжити 

всіх можливих заходів із запобігання чи припинення кримінального 
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правопорушення. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, 

визначається керівником органу досудового розслідування». 

«5. До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: 

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення 

або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про кримінальне 

правопорушення; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про 

кримінальне правопорушення; 

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про кримінальне 

правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого 

джерела;…» 

2. До типових слідчих ситуацій на початку розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної галузі відносяться: 1) у 36 % - факт 

розкрадання виявляється співробітниками Держаудитслужби України під час 

здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку 

ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження 

державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії 

бюджетних коштів. Як правило, з матеріалів відоме коло осіб, які мають певне 

відношення до кримінального правопорушення, але невідомий ступінь їх участі. 

Опис копій фінансових документів дозволяє сформувати загальне уявлення про 

подію розкрадання грошових коштів. Причетні до розкрадання особи повністю 

поінформовані про матеріали, якими володіє слідчий, і тому активно протидіють 

розслідуванню; 2) у 53 % - факт розкрадання бюджетних коштів на підприємстві 

вугільної промисловості виявляється оперативними підрозділами правоохоронних 

органів. Також може бути невстановлений характер фінансово-господарської 

операції, що не виключає законності її здійснення. Інколи присутня детальна 

інформація про рух грошових коштів, аж до переведення у готівку через 

конвертаційні центри (фіктивні підприємства), оформлення банківських документів. 

Підозрювані особи встановлені, хоча, у більшості випадків, на початку 



203 

 

розслідування не здогадуються про інтерес з боку правоохоронних органів. 

Переважна більшість матеріальних слідів відповідним чином не зафіксовано, але є 

інформація щодо місць їх локалізації; 3) у 9 % - інформація про факт розкрадання 

бюджетних коштів на підприємстві вугільної промисловості міститься у заявах чи 

повідомленнях, зокрема, у анонімних. Такі заяви та повідомлення надходять від 

поінформованих осіб: нові керівники, які виявляли факти розкрадань бюджетних 

коштів своїх попередників; заступники керівників, які претендували на високі 

посади, але так їх і не отримали; покинуті коханки розкрадачів; та інші. У даних 

заявах та повідомленнях можуть міститися конкретні дані про факти розкрадання, а 

також копії підтверджуючих документів. Вид та точний розмір шкоди, завданої 

державі, не визначений; 4) у 2 % - факт розкрадання бюджетних коштів на 

підприємстві вугільної промисловості виявляється слідчим самостійно під час 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, наприклад, злочинів проти 

власності або злочинів у сфері службової діяльності. Окремі матеріальні та ідеальні 

сліди відповідним чином зафіксовано; вид та точний розмір шкоди, завданої державі 

від вчинення такого злочину, не визначений; є підозри щодо конкретних осіб, які 

можуть бути причетні до розкрадання. Для покращення виділених типових слідчих 

ситуацій та перевірки версій дисертантом розроблені оптимальні алгоритми слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій. 

3. Для підвищення ефективності проведення допитів при розслідуванні 

розкрадання бюджетних коштів на підприємстві вугільної промисловості України 

запропоновано брати до уваги: 1) специфіку предметом допиту та доцільність 

залучення спеціалістів для допомоги з технічних, технологічних та економічних 

питань; 2) доцільність вивчення особистості допитуваного (освітнього рівня, його 

посади, досвіду роботи на вуглевидобувному підприємстві, можливість впливу на 

хід розслідування); 3) специфіку фінансування, документообігу, бухгалтерського та 

складського обігу, а також технологічного процесу вугледобувного підприємства; 

4) ступень поінформованості допитуваної особи; 5) черговість допитів підозрюваних 

за принципом від найменш до найбільш значущого (активного) учасника вчинення 

розкрадань бюджетних коштів на вугледобувному підприємстві; 6) ефективність 
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застосування прийомів нейролінгвістичного програмування; 7) доцільність 

застосування в ході допиту звуко-, відеозапису для мінімізації ймовірності зміни або 

відмови від раніше даних показань; 8) обов’язковість виявлення інших фактів 

злочинної активності та можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом. Дисертантом складено оптимальні переліки питань у залежності 

від визнання вини допитуваним, а також низку тактичних прийомів, що можуть 

бути застосованими під час допиту. Докладно висвітлено перспективи застосування 

прийомів НЛП під час проведення допитів при розслідуванні досліджуваних 

розкрадань. 

Особливістю вчинення вказаних злочинів є специфічна слідова картина, яка 

переважно складається з документів на паперових та комп’ютерних (машинних) 

носіях. Отже, слідчі огляди та обшуки повинні ураховувати вказану особливість і 

бути націленими, перш за все, на виявлення відповідних внутрішньогосподарських 

та інших документів. Дисертантом розкрито специфіку організації й тактики 

проведення слідчих оглядів та обшуків, зокрема: 1) на основі вивчення діючих 

законних та підзаконних нормативно-правових актів визначено перелік 

внутрішньогосподарських та інших документів, а також їх місцезнаходження 

відповідно до кожного способу вчинення розкрадань бюджетних коштів на 

вугледобувному підприємстві; 2) обґрунтовано участь спеціалістів під час 

проведення вказаних слідчих (розшукових) дій; 3) сформовано перелік предметів та 

документів, які є носіями слідової інформації та найчастіше вилучається під час 

проведення вказаних дій; 4) складено перелік державних та приватних підприємств, 

установ та організацій, де буде доцільним проведення оглядів та обшуків, а також 

тимчасового доступу до речей та документів. 

У зв’язку з тим, що речові докази можуть нести слідову інформації не тільки 

«на собі», а і у середині – «у собі», то, більш коректним, на нашу думку, буде 

викладення ч. 1 ст. 98 КПК України у наступній редакції: «Речовими доказами є 

матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, 

зберегли його сліди…». Саме таке формулювання статті 98 КПК України дозволить 

уникнути акцентів на поверхневу локалізацію слідів на матеріальних об’єктах. 
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4. Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості здійснюється у вигляді: 

1) використання спеціальних знань особи (спеціаліста), яка володіє спеціальними 

знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати 

консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що 

потребують відповідних спеціальних знань і навичок. У якості спеціалістів 

залучаються маркшейдер, енергетик, гірничий майстер, економіст, бухгалтер, 

аудитор, програміст, технік-криміналіст, товарознавець, біолог та інші. Указані 

спеціалісти під час підготовки та проведення допиту залучаються для: а) 

консультування щодо виробничого циклу вугледобувного підприємства, порядку 

державного фінансування, повноважень розпорядника бюджетних коштів та іншого; 

б) точного та грамотного формулювання питань та розуміння (сприйняття) 

відповідей; в) оперативної оцінки правилам та стандартам, наприклад, визначення 

дотримання норм і розцінок на виконувані роботи, чинних положень про оплату 

праці та преміювання працівників, тарифікації їх робіт; г) встановлення 

психологічного контакту з допитуваним, наприклад, здійснення «підлаштування» 

нейролінгвістичного програмування; д) запобігання дачі неправдивих показань, 

наприклад, доцільності проведення розробки шарів кам’яного вугілля; та іншого. 

Для підготовки та проведення огляду й обшуку при розслідуванні розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості згадані спеціалісти 

можуть бути залучені для: а) пошуку, фіксації (фотографування), опису, пакування 

та вилучення слідів (слідової інформації) з об’єктами-носіями чи виготовлення 

копій указаних слідів; б) застосування відповідних науково-технічних засобів з 

можливістю роз’яснення вчинених дій; в) консультування для грамотної фіксації 

назв предметів (механізмів, устаткування), явищ і процесів; 2) використання 

спеціальних знань особи, яка залучається як експерт для проведення експертизи. З 

урахуванням різниці між способами вчинення розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості їх розслідування потребує використання 

спеціальних знань з різних областей, однак, загальним є «документальний» слід, що, 

за результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень (справ), може бути 
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досліджений за допомогою: у 100 % випадків – почеркознавчої експертизи; 

технічної експертизи документів; експертизи документів бухгалтерського, 

податкового обліку і звітності; у 26 % випадків – експертизи документів про 

економічну діяльність підприємств і організацій; експертизи комп’ютерної техніки і 

програмних продуктів; у 63 % випадків - товарознавчої експертизи; менше 20 % 

випадків – будівельно-технічної експертизи; експертизи рельєфних знаків; 

гірничотехнічної експертизи; біологічної експертизи. 
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ВИСНОВКИ 

На підставі узагальнення основних положень та результатів проведеного 

дослідження сформульовані положення, що мають теоретичне та практичне 

значення, зокрема: 

1. У дослідженні проведене теоретичне узагальнення та нове вирішення 

нагального завдання з визначення специфіки розслідування розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості, а саме: розкрито головні 

елементи криміналістичної характеристики означених злочинів; визначено типові 

слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування розкрадань бюджетних 

коштів на вказаних підприємствах, запропоновано алгоритми слідчих (розшукових) 

та інших процесуальних дій; вироблено практичні рекомендації з підготовки та 

проведення пріоритетних слідчих (розшукових) дій; визначено особливості 

використання спеціальних знань при розслідуванні таких розкрадань; сформовано 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. 

2. Обстановка вчинення розкрадання бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості, у тому числі її головний елемент – порядок державного 

фінансування підприємств вугільної промисловості, а також особливості бюджетних 

коштів, як предмету злочинного посягання, є відповідними детермінантами, що 

впливають на спосіб вчинення таких розкрадань, а також знаходять своє 

відображення у слідовій картині злочину. Фінансування державного сектору 

вугільної промисловості України здійснюється відповідно до стадій бюджетного 

процесу за допомогою бюджетних асигнувань, які мають кількісні, часові та цільові 

обмеження, і використовуються з метою: підвищення ефективності функціонування 

вугільної промисловості; зменшення собівартості вугілля шляхом виконання робіт і 

здійснення заходів з реструктуризації та ліквідації (юридичної, фізичної) 

вугледобувних підприємств, забезпечення утримання водовідливних комплексів у 

безпечному стані.  

3. Суб’єктами, які вчиняють розкрадання бюджетних коштів на підприємствах 

вугільної промисловості, є матеріально-відповідальні та службові особи, з наявністю 

законного доступу до бюджетних коштів, серед яких: 1) 14 % - директор; 2) 13 % - 
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головний бухгалтер; 3) 22 % - заступники директора підприємства, а також головні 

енергетик, маркшейдер, механік; 4) 8 % - члени тендерного комітету; 5) 7 % - 

начальник ділянки шахти (гірничий майстер); 6) 4 % - окремі керівники структурних 

підрозділів, зокрема, начальники планового відділу та відділу кадрів; 7) 10 % - 

відряджені особи; 8) 5 % - робітники (у співучасті); 9) 2 % - службові особи 

Державної казначейської служби України; 10) 1 % - службові особи підрозділів 

(управлінь) та служб Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

(розпорядника бюджетних коштів), у тому числі і Державної воєнізованої 

гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України; 11) 7 % - службові 

особи сторонніх підприємств, установ та організацій (учасники тендерних 

процедур); 12) 7 % - «довірені» фізичні особи (у співучасті). У 84% зафіксована 

змова, що обумовлена різницею у повноваженнях вказаних службових осіб і 

усвідомленням того, що доступ до бюджетних коштів відкривається при поєднанні 

службових обов’язків.  

4. Ураховуючи принципи системного підходу до пізнання дійсності явищ, 

вивчені матеріали кримінальних проваджень (справ) та узагальнені результати 

опитувань слідчих, а також специфіку кошторисного державного фінансування 

господарської діяльності, способи розкрадань (привласнення, розтрати та 

заволодіння шляхом зловживання службовим становищем) бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості можна поділити на такі види: 1) 31 % - 

розкрадання фонду заробітної платні, тобто незаконне нарахування та виплата 

основної та додаткової заробітної платні, доплат та премій особам, які фактично не 

працювали на підприємстві вугільної промисловості; незаконна оплата робіт, які 

фактично не виконувались чи виконувалися не у повному обсязі, або з нижчим 

ступенем складності та інше. Носіями доказової інформації є виробничо-технічна, 

санітарно-гігієнічна й обліково-контрольна документація, складання якої 

обумовлено технологічним циклом видобувного підприємства, котра відображає 

повсякденне виконання працівником функціональних обов’язків; 2) 2 % - 

розкрадання коштів державної підтримки, які виділяються на часткове покриття 

витрат із собівартості вугільної продукції, тобто фактично на покриття збитків 
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вугледобувних підприємств. Указуючи у фінансових документах завищені 

прогнозні показники з обсягу видобутку рядового вугілля, витрати із собівартості 

готової товарної вугільної продукції, збитки від виробництва готової товарної 

вугільної продукції керівництво вугледобувного підприємства незаконно збільшує 

розмір державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості вугільної 

продукції; 3) 41 % - розкрадання коштів, які виділяються на закупівлю товарів, робіт 

і послуг для технічного переоснащення шахт або поточних виробничих потреб, у 

тому числі, на нове будівництво, капітальний та поточний ремонт, проведення 

екологічних заходів при реструктуризації підприємств вугільної промисловості та 

інше; 4) 26 % - розкрадання бюджетних коштів, що пов’язані з відрядженнями 

працівників підприємства. Також для кожного способу вчинення розкрадання 

наведено перелік осіб, які можуть володіти фактичними даними, а також список 

документації, що може нести на собі сліди злочинної активності. 

5. Ураховуючи специфіку виявлення фактів розкрадань бюджетних коштів на 

вугледобувних підприємствах (у 53 % випадків розкрадань виявляється 

оперативними підрозділами правоохоронних органів) для уникнення можливих 

помилок у аналізі й оцінці наявної інформації, попередження розголошення 

відомостей, спрощення прийняття процесуальних рішень пропонується зосередити 

обов’язки з документування та подальшого досудового розслідування вказаних 

фактів злочинної діяльності у повноваженнях детективів відповідних підрозділів 

Національної поліції з формуванням відповідної нормативно-правової бази. 

Для підвищення ефективності початкового етапу розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості та спрощення їх 

реєстрації на стадії підготовки та вчинення, є доцільним внесення змін до ч. 1 та ч. 5 

ст. 214 КПК України, які пропонується викласти в такій редакції:  

«Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення 

ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про кримінальне 

правопорушення …»; 

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: 
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1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення 

або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про кримінальне 

правопорушення; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про 

кримінальне правопорушення; 

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про кримінальне 

правопорушення, наведених потерпілим, заявником...». 

6. Типовими слідчими ситуаціями на початку розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної галузі, що підтверджується 

результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень (справ), можна визнати 

наступні: 1) у 36 % - факт розкрадання виявляється співробітниками 

Держаудитслужби України під час здійснення державного фінансового контролю; 2) 

у 53 % - факт розкрадання виявляється оперативними підрозділами правоохоронних 

органів під час здійснення оперативно-розшукової діяльності; 3) у 9 % - інформація 

про факт розкрадання міститься у заявах чи повідомленнях, зокрема, у анонімних; 

4)  у 2 % - факт розкрадання виявляється слідчим самостійно під час досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. Для кожної типової ситуації 

дисертантом розроблено оптимальні алгоритми слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій. 

7. Для підвищення ефективності проведення допитів при розслідуванні 

розкрадання бюджетних коштів на підприємстві вугільної промисловості України 

запропоновано брати до уваги: 1) специфіку предметом допиту та доцільність 

залучення спеціалістів для допомоги з технічних, технологічних та економічних 

питань; 2) доцільність вивчення особистості допитуваного (освітнього рівня, його 

посади, досвіду роботи на вуглевидобувному підприємстві, можливість впливу на 

хід розслідування); 3) специфіку фінансування, діяльності та технологічного 

процесу вугледобувного підприємства; 4) ступень поінформованості допитуваної 

особи; 5) черговість допитів підозрюваних за принципом від найменш до найбільш 

значущого (активного) учасника вчинення досліджуваного розкрадання; 
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6) ефективність застосування прийомів нейролінгвістичного програмування; 

7) обов’язковість виявлення інших фактів злочинної активності та можливої 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Визначено специфіку організації й тактики проведення слідчих оглядів та 

обшуків, зокрема: 1) на основі вивчення діючих законних та підзаконних 

нормативно-правових актів визначено перелік внутрішньогосподарських та інших 

документів, а також їх місцезнаходження відповідно до кожного способу вчинення 

розкрадань бюджетних коштів на вугледобувному підприємстві; 2) обґрунтовано 

участь спеціалістів під час проведення вказаних слідчих (розшукових) дій; 

3) сформовано перелік предметів та документів, які є носіями слідової інформації та 

найчастіше вилучається під час проведення вказаних дій; 4) складено перелік 

державних та приватних підприємств, установ та організацій, де доцільне 

проведення оглядів та обшуків, а також тимчасового доступу до речей та 

документів. 

Ураховуючи усі можливі варіанти розташування різноякісної слідової 

інформації та для уникнення некоректних акцентів на виключно поверхневу 

локалізацію слідів на матеріальних об’єктах, до ч. 1 ст. 98 КПК України доцільно 

внести відповідні зміни і викласти її у такій редакції: «Речовими доказами є 

матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, 

зберегли його сліди…». 

8. Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах вугільної промисловості здійснюється у вигляді: 

1) використання спеціальних знань особи (спеціаліста), у якості яких залучаються: 

бухгалтер, аудитор, економіст, маркшейдер, енергетик, гірничий майстер, 

програміст, технік-криміналіст, товарознавець та інші; 2) за результатами аналізу 

матеріалів кримінальних проваджень (справ) використання спеціальних знань 

особи, яка залучається як експерт для проведення наступних видів судових 

експертиз: у 100 % випадків - почеркознавчої експертизи; технічної експертизи 

документів; експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; 

у 63 % випадків - товарознавчої експертизи; у 26 % випадків - експертизи 
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документів про економічну діяльність підприємств і організацій; експертизи 

комп’ютерної техніки і програмних продуктів; менше 20 % випадків - будівельно-

технічної експертизи; гірничотехнічної експертизи; експертизи рельєфних знаків; 

біологічної експертизи.  
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А. 

Узагальнені результати опитувань 167 слідчих, які розслідували розкрадання 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості в Луганській та 

Донецькій областях 

 

№ 

з/п 
Питання анкети Варіанти відповідей 

Відпов

іді, 

абс. 

Відпов

іді, % 

1. Який стаж Вашої роботи у 

слідчих підрозділах? 

до 5 років 77 46 

від 5 до 10 років 55 33 

більше 10 років 35 21 

2. Чи відомі Вам якісь 

спеціалізовані методичні 

рекомендації з розслідування 

розкрадань бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної 

промисловості? 

Допускалася тільки одна 

відповідь 

так 0 0 

ні 167 100 

3. Які труднощі, на Ваш погляд, 

існують при розслідуванні 

розкрадань бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної 

промисловості? 

Допускалося декілька відповідей 

відсутність науково 

обґрунтованих методичних 

рекомендацій з розслідування 

розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах 

вугільної промисловості 

159 95 

недостатність знань 

нормативно-правових актів, 

що регулюють господарчу 

діяльність у вуглевидобувній 

галузі 

149 89 

відсутність знань про 

технологічний цикл 

підприємств вугільної 

промисловості та спеціфіку 

бухгалтерського обліку 

159 95 

латентність (прихованість, 

замаскованість) розкрадань 
137 82 

постійна необхідність 

використання у розслідуванні 

спеціальних знань 

(спеціалістів та експертів)  

149 89 
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низький рівень взаємодії з 

оперативними підрозділами 

правоохоронних органів 

97 58 

протидія розслідуванню 77 46 

4. Чи є, на Вашу думку, якась 

спеціфіка (особливості) 

методики розслідування 

розкрадань бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної 

промисловості? 

Допускалася одна відповідь 

так 130 78 

ні 10 6 

важко відповісти 27 16 

5. Яким питанням слід приділити 

увагу при розробці методики 

розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості? 

Допускалося декілька відповідей 

історії та сьогоденню 

розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості 

94 56 

криміналістичній 

класифікації указаних 

розкрадань 

72 43 

криміналістичній 

характеристиці розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості 

149 89 

початковому етапу 

розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості 

167 100 

подальшому етапу 

розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості 

159 95 

типовим слідчим ситуаціям 

розслідування розкрадання 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості 

154 92 

оптимальним алгоритмам 

розслідування досліджуваних 

злочинів 

167 100 
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типовим версіям та 

особливостям їх перевірки  
159 95 

особливостям проведення 

окремих слідчих 

(розшукових) дій  

167 100 

використанню спеціальних 

знань при розслідуванні 

розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах 

вугільної промисловості 

167 100 

особливостям взаємодії 

слідчого з громадськими, 

контролюючими та 

правоохоронними органами 

під час розслідування 

означених злочинів 

149 89 

подоланню протидії 

розслідуванню вказаних 

злочинів 

130 78 

криміналістичному 

запобіганню вчиненню 

розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах 

вугільної промисловості 

72 43 

6. Які, на Вашу думку, елементи 

входять до криміналістичної 

характеристики злочинів даної 

категорії? 

Допускалося декілька відповідей 

предмет злочинного 

посягання – бюджетні кошти 
167 100 

місце та час вчинення 

злочину 
57 34 

обстановка вчинення злочину 

(зокрема, важливий елемент – 

порядок державного 

фінансування підприємств 

вугільної промисловості та 

предмет злочинного 

посягання) 

155 93 

спосіб підготовки, вчинення 

та приховування злочину 
167 100 

матеріальні та ідеальні сліди 167 100 

особа, що вчинила злочин 155 93 

потерпілий 58 35 

нанесена шкода 127 76 

засоби вчинення злочину 114 68 

7. Які способи використовуються 

при вчиненні розкрадань 

розкрадання фонду заробітної 

платні 
144 86 
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бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості? 

Допускалося декілька відповідей 

розкрадання коштів 

державної підтримки, які 

виділяються на часткове 

покриття витрат із 

собівартості вугільної 

продукції 

13 8 

розкрадання коштів, які 

виділяються на закупівлю 

товарів, робіт і послуг для 

технічного переоснащення 

шахт або поточних 

виробничих потреб 

120 72 

розкрадання бюджетних 

коштів, що пов’язані з 

відрядженнями працівників 

вугледобувного підприємства 

132 79 

8. Які види слідів найчастіше 

залишаються після вчинення 

розкрадань бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної 

промисловості? 

Допускалося декілька відповідей 

сліди людини (сліди рук, ніг 

ті інші) 
53 32 

фінансові, бухгалтерські, 

складські, податкові, 

виробничі, транспортні та 

інші документи 

167 100 

сліди інструментів, 

виробничих механізмів, 

машин та транспорних 

засобів (будівельної техніки 

та інших механізмів) 

22 13 

безготівкові та готівкові 

кошти 
167 100 

ідеальні сліди 167 100 

«комп’ютені» сліди 68 41 

сліди-предмети (товари, що 

були закуплені; майно, 

здобуте злочинним шляхом, 

та інше) 

89 53 

9. Предметом розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості може бути: 

Допускалася тільки одна 

відповідь  

безготівкові кошти 18 11 

готівкові кошти 0 0 

безготівкові та готівкові 

кошти 
149 89 
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10. Розгляд яких елементів 

обстановки вчинення 

розкрадання бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної 

промисловості буде корисним 

для підвищення ефективності 

розслідування вказаних 

злочинів?  

Допускалося декілька відповідей 

просторово-часові межі 

вчинення розкрадання 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості 

94 56 

порядок державного 

фінансування підприємств 

вугільної промисловості  

137 82 

виробничий цикл 

вуглевидобувного 

підприємства 

124 74 

порядок використання 

коштів, передбачених у 

державному бюджеті для 

часткового покриття витрат 

вугледобувних підприємств, 

що включаються до 

собівартості готової товарної 

вугільної продукції 

53 32 

11. Які категорії осіб вчиняють 

розкрадань бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної 

промисловості? 

Допускалося декілька відповідей 

керівник вугледобувного 

підприємства (директор) 
147 88 

головний бухгалтер 147 88 

заступники керівника 

(директора) підприємства, а 

також головні енергетик, 

маркшейдер, механік 

124 74 

члени тендерного комітету 112 67 

начальник ділянки шахти 

(гірничий майстер) 
112 67 

окремі керівники 

структурних підрозділів, 

зокрема, начальники 

планового відділу та відділу 

кадрів 

127 76 

відряджені особи 105 63 

робітники підприємства (у 

співучасті) 
70 42 

службові особи Державної 

казначейської служби 

України 

60 36 
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службові особи підрозділів 

(управлінь) та служб 

Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості 

України (розпорядника 

бюджетних коштів), у тому 

числі і Державної 

воєнізованої 

гірничорятувальної служби у 

вугільній промисловості 

України 

22 13 

службові особи сторонніх 

підприємств, установ та 

організацій (серед яких, 

учасники тендерних 

процедур) 

145 87 

«довірені» фізичні особи (у 

співучасті) 
127 76 

12. Ураховуючи слідчу практику та 

власний досвід розкрадання 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної галузі 

вчиняються: 

Допускалася одна відповідь 

одноосібно 27 16 

за попередньою змовою 

групою осіб 
140 84 

13. Чи доцільно для підвищення 

ефективності протидії 

розкраданням бюджетних 

коштів на вугледобувних 

підприємствах доручати їх 

виявлення та розслідування 

детективам відповідних 

підрозділів Національної 

поліції? 

Допускалася одна відповідь 

так 147 88 

ні 20 12 

14. Які слідчі ситуації можуть 

складатися на початку 

досудового розслідування 

розкрадань бюджетних коштів 

на підприємствах вугільної 

галузі? 

факт розкрадання 

виявляється співробітниками 

Держаудитслужби України 

під час здійснення 

державного фінансового 

контролю 

70 42 
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Допускалося декілька відповідей факт розкрадання 

виявляється оперативними 

підрозділами 

правоохоронних органів під 

час здійснення оперативно-

розшукової діяльності 

145 87 

інформація про факт 

розкрадання міститься у 

заявах чи повідомленнях, 

зокрема, у анонімних 

95 57 

факт розкрадання 

виявляється слідчим 

самостійно під час 

досудового розслідування 

кримінальних правопорушень 

27 16 

15. Провадження яких слідчих 

(розшукових) та інших 

процесуальних дій в ході 

розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної галузі 

є, на Вашу думку, найбільш 

складним?  

Допускалося декілька відповідей 

огляд місця події 127 76 

огляд речей та документів 110 66 

допит  162 97 

пред’явлення для впізнання 77 46 

призначення та проведення 

судової експертизи 
144 86 

обшук 155 93 

отримання тимчасового 

доступу до речей і 

документів 

117 70 

слідчий експеримент 57 34 

16. Спеціальні знання яких 

спеціалістів доцільно 

використовувати при 

розслідуванні розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості? 

Допускалося декілька відповідей 

бухгалтер 144 86 

аудитор 124 74 

економіст 105 63 

маркшейдер 20 12 

енергетик 17 10 

гірничий майстер 43 26 

програміст 63 38 

технік-криміналіст 112 67 

товарознавець 107 64 

інші 0 0 

17. Які, на Вашу думку, судові 

експертизи є ключовими при 

розслідуванні розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної галузі? 

Допускалося декілька відповідей 

почеркознавча експертиза 167 100 

технічна експертиза 

документів 
167 100 

експертиза документів 

бухгалтерського, податкового 

обліку і звітності 

160 96 
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експертиза документів про 

економічну діяльність 

підприємств і організацій 

57 34 

товарознавча експертиза 130 78 

експертиза рельєфних знаків 25 15 

будівельно-технічна 

експертиза 
22 13 

гірничотехнічна експертиза 60 36 

експертиза комп’ютерної 

техніки і програмних 

продуктів 

42 25 

біологічна експертиза 22 13 

інженерно-екологічна 

експертиза 
12 7 
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ДОДАТОК Б. 

 

Статистичні дані  

щодо кількості фактів вчинення розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості Луганської області з 2014 року по 2017 

рік та розмірів завданої шкоди 

 

Календарний рік 2014 2015 2016 2017 

Кількість зареєстрованих фактів 

розкрадань бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної промисловості 

Луганської області 

4 7 9 14 

Установлена сума матеріальних збитків, 

млн. грн. 
1,2 15,3 31,2 71,2 
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ДОДАТОК В. 

 

Результати узагальнення матеріалів 187 кримінальних проваджень (справ) за 

фактами розкрадання бюджетних коштів на підприємствах вугільної 

промисловості в Луганській та Донецькій областях 

 

№ 

з/п 
Досліджувані аспекти Варіанти  

Кількі

сть, 

абс. 

Кількі

сть, % 

1. Кваліфікація факту 

розкрадання бюджетних 

коштів на підприємствах 

вугільної промисловості 

ст. 191 КК України 187 100 

ст. 205 КК України 15 8 

ст. 358 КК України 45 24 

ст. 364 КК України 105 56 

ст. 366 КК України 148 79 

2. Слідча ситуація, що 

склалася на початку 

досудового 

розслідування факту 

розкрадання бюджетних 

коштів на підприємствах 

вугільної галузі 

факт розкрадання виявляється 

співробітниками Держаудитслужби 

України під час здійснення 

державного фінансового контролю 

67 36 

факт розкрадання виявляється 

оперативними підрозділами 

правоохоронних органів під час 

здійснення оперативно-розшукової 

діяльності 

99 53 

інформація про факт розкрадання 

міститься у заявах чи 

повідомленнях, зокрема, у 

анонімних 

17 9 

факт розкрадання виявляється 

слідчим самостійно під час 

досудового розслідування 

кримінальних правопорушень 

4 2 

3. Форма предмету 

злочинного посягання – 

бюджетних коштів 

безготівкові  127 68 

готівкові 60 32 

4. Ступінь відшкодування 

завданої шкоди  

відшкодовано повністю 146 78 

відшкодовано частково  41 22 

5. Спосіб розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості 

розкрадання фонду заробітної платні 58 31 

розкрадання коштів державної 

підтримки, які виділяються на 

часткове покриття витрат із 

собівартості вугільної продукції 

4 2 
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розкрадання коштів, які виділяються 

на закупівлю товарів, робіт і послуг 

для технічного переоснащення шахт 

або поточних виробничих потреб 

76 41 

розкрадання бюджетних коштів, що 

пов’язані з відрядженнями 

працівників вугледобувного 

підприємства 

49 26 

6. Посада (відношення до 

підприємства, установи 

чи організації) суб’єкта 

вчинення розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості 

керівник вугледобувного 

підприємства (директор) 
26 14 

головний бухгалтер 25 13 

заступники керівника (директора) 

підприємства, а також головні 

енергетик, маркшейдер, механік 

41 22 

члени тендерного комітету 15 8 

начальник ділянки шахти (гірничий 

майстер) 
13 7 

окремі керівники структурних 

підрозділів, зокрема, начальники 

планового відділу та відділу кадрів 

7 4 

відряджені особи 19 10 

робітники підприємства (у 

співучасті) 
9 5 

службові особи Державної 

казначейської служби України 
4 2 

службові особи підрозділів 

(управлінь) та служб Міністерства 

енергетики та вугільної 

промисловості України 

(розпорядника бюджетних коштів), у 

тому числі і Державної воєнізованої 

гірничорятувальної служби у 

вугільній промисловості України 

2 1 

службові особи сторонніх 

підприємств, установ та організацій 

(серед яких, учасники тендерних 

процедур) 

13 7 

«довірені» фізичні особи (у 

співучасті) 
13 7 

7. Наявність попередньої 

змови при вчиненні 

розкрадання бюджетних 

коштів на підприємствах 

вугільної промисловості 

присутня 30 16 

відсутня 157 84 
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8. Стать суб’єкта вчинення 

розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах 

вугільної промисловості 

чоловік 155 83 

жінка 32 17 

9. Наявність судимості у 

суб’єкта вчинення 

розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах 

вугільної промисловості 

присутня 2 1 

відсутня 185 99 

10. Освіта суб’єкта 

вчинення розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості 

повна вища технічна чи економічна 

освіта  
161 86 

інші види (спеціальності та 

спеціалізації) та ступені освіти 
26 14 

11. Сімейний стан суб’єкта 

вчинення розкрадань 

бюджетних коштів на 

підприємствах вугільної 

промисловості 

одружені/заміжні 142 76 

неодружені/незаміжні 45 24 

12. Мотив вчинення 

розкрадання бюджетних 

коштів на підприємствах 

вугільної промисловості 

користний 183 98 

хуліганські, цікавість, помста чи 

інші 
4 2 

13. Слідчі (розшукові) та 

інші процесуальні дії у 

ході розслідування 

розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах 

вугільної галузі 

 

огляд місця події 129 69 

огляд речей та документів 187 100 

допит  187 100 

пред’явлення для впізнання 86 46 

призначення та проведення судової 

експертизи 
187 100 

обшук 187 100 

отримання тимчасового доступу до 

речей і документів 
187 100 

слідчий експеримент 49 26 

14. Проведення допитів керівник вугледобувного 

підприємства (директор) 
142 76 

головний бухгалтер 118 63 

заступники керівника (директора) 

підприємства, а також головні 

енергетик, маркшейдер, механік 

148 79 

члени тендерного комітету 67 36 

начальник ділянки шахти (гірничий 

майстер) 
54 29 
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окремі керівники структурних 

підрозділів, зокрема, начальники 

планового відділу та відділу кадрів 

22 12 

відряджені особи 45 24 

робітники підприємства 166 89 

службові особи Державної 

казначейської служби України 
24 13 

службові особи підрозділів 

(управлінь) та служб Міністерства 

енергетики та вугільної 

промисловості України 

(розпорядника бюджетних коштів), у 

тому числі і Державної воєнізованої 

гірничорятувальної служби у 

вугільній промисловості України 

7 4 

службові особи сторонніх 

підприємств, установ та організацій 

(серед яких, учасники тендерних 

процедур) 

88 47 

«довірені» фізичні особи 62 33 

15. Позиція підозрюваного 

на допиті 

вину не визнає 88 47 

вину визнає частково 41 22 

вину визнає повністю 28 15 

відмовляється від дачі показань 30 16 

16. Залучення спеціалістів 

до розслідування 

розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах 

вугільної промисловості 

так 187 100 

ні 0 0 

17. Участь певних 

спеціалістів у 

розслідуванні 

розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах 

вугільної промисловості 

бухгалтер 146 78 

аудитор 71 38 

економіст 88 47 

маркшейдер 45 24 

енергетик 13 7 

гірничий майстер 36 19 

програміст 79 42 

технік-криміналіст 165 88 

товарознавець 129 69 

інші 15 8 

18. Призначення судових 

експертиз при 

розслідуванні 

розкрадань бюджетних 

коштів на підприємствах 

почеркознавча експертиза 187 100 

технічна експертиза документів 187 100 

експертиза документів 

бухгалтерського, податкового обліку 

і звітності 

187 100 
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вугільної галузі експертиза документів про 

економічну діяльність підприємств і 

організацій 

49 26 

товарознавча експертиза 118 63 

експертиза рельєфних знаків 4 2 

будівельно-технічна експертиза 21 11 

гірничотехнічна експертиза 34 18 

експертиза комп’ютерної техніки і 

програмних продуктів 

49 
26 

біологічна експертиза 4 2 

інженерно-екологічна експертиза 2 1 
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