
Сучасні	тенденції	розвитку	криміналістики	та	кримінального	процесу.	Харків,	2017 

 110	

причинному	 зв’язку	 зі	 злочином,	 що	 розслідується;	 2)	 недопущення	 вчинення	 злочину	
аналогічного	тому,	який	вже	вчинено	іншими	особами:	це	здійснюється,	як	правило,	шляхом	
усунення	 причин	 та	 умов,	 що	 сприяли	 злочину;	 3)	 профілактика	 «віртуальних	 злочинів»,	
тобто	таких,	які	можуть	бути	вчинені	лише	при	наявності	певних	умов»	[12,	с.	82–83].	
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І	ВИКОНАННЯ	РЕЛІГІЙНИХ	ОБРЯДІВ	

Релігія,	 будучи	 одним	 з	 могутніх	 важелів	 управління	 громадською	 свідомістю	 і	
поведінкою,	в	силу	свого	впливу	на	умонастрій	і	почуття	людей,	володіє	не	тільки	значним	
антикримінальним,	але	й	криміногенним	потенціалом.	

Процес	 урізноманітнення	 української	 конфесійної	 карти	 розпочався	 у	 90-х	 роках	
ХХ	століття,	у	зв’язку	із	входженням	України	у	світовий	релігійний	простір	та	послабленням	
дії	 державних	 регуляторів	 на	 різні	 сторони	 суспільного	 життя.	 Саме	 у	 цей	 період	
спостерігається	поширення	нових	та	нетрадиційних	для	країни	релігійних	течій	і	напрямків.	
Такі	 докорінні	 перетворення	 в	 сфері	 суспільних	 та	 соціально-економічних	 відносин	 стали	
передумовою	 істотних	 змін	 в	 структурі	 злочинності,	 а	 також	 сприяють	 збереженню	
тенденції	 до	 її	 зростання,	 що	 характеризується	 суттєвим	 розширенням	 меж	 та	 зміною	
якісних	характеристик,	які	знаходять	своє	відображення	у	нових	формах,	видах	та	способах,	
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притаманних	 такому	 виду	 злочину	 як	 шахрайство,	 в	 тому	 числі	 і	 вчиненому	 під	 приводом	
проповідування	віровчень	та	виконання	релігійних	обрядів.		

Поява	нових,	сучасних	видів	шахрайства,	що	відрізняються	нетрадиційними	способами	
вчинення,	 зумовлює	 необхідність	 їх	 комплексного	 дослідження,	 з	 метою	 розроблення,	 за	
допомогою	 передових	 досягнень	 криміналістичної	 техніки	 і	 тактики,	 науково-методичних	
рекомендацій	 щодо	 оптимальної	 організації	 розслідування,	 що	 дозволить	 запропонувати	
ефективні	 прийоми	 боротьби	 з	 цією	 категорією	 злочинів	 та	 слугуватиме	 сучасним	
практичним	інструментарієм	для	слідчого.	

Значний	внесок	у	дослідження	теоретичних	питань,	пов’язаних	з	проблемами	методики	
розслідування	 злочинів,	 зробили	 такі	 вчені-криміналісти	 як:	 Ю.	П.	Аленін,	 В.	П.	Бахін,	
Р.	С.	Бєлкін,	П.	Д.	Біленчук,	В.	К.	Весельський,	В.	Г.	Гончаренко,	А.	В.	Іщенко,	В.	О.	Коновалова,	
В.	С.	Кузьмічов,	 В.	К.	Лисиченко,	 В.	Г.	Лукашевич,	 М.	В.	Салтевський,	 В.	В.	Тіщенко,	
В.	Ю.	Шепітько	та	 ін.	Безпосередньо	проблематику	розслідування	шахрайства	досліджено	у	
наукових	працях:	А.	І.	Анапольської,	А.	Ф.	Волобуєва,	В.	І.	Гаєнка,	О.	Л.	Мусієнка,	Т.	А.	Пазинич,	
С.	С.	Чернявського	та	ін.		

Разом	 з	 тим,	 методика	 розслідування	 шахрайства,	 вчиненого	 під	 приводом	
проповідування	 віровчень	 та	 виконання	 релігійних	 обрядів	 окремо	 не	 досліджувалась,	
актуальні	 проблеми,	 які	 виникають	 під	 час	 розслідування	 зазначеної	 категорії	 злочинів	
розглянуті	 фрагментарно	 та	 не	 в	 повному	 обсязі	 відповідають	 сучасним	 потребам	 слідчо-
судової	практики.	

Сучасний	 стан	 боротьби	 із	 шахрайствами,	 вчиненими	 під	 приводом	 проповідування	
віровчень	 та	 виконання	 релігійних	 обрядів	 потребує	 комплексного	 вивчення	 проблем,	
пов’язаних	 із	 формуванням	 криміналістичної	 характеристики	 та	 її	 основних	 елементів;	
визначенням	часу	та	місця	вчинення	злочинів	зазначеної	категорії,	характерних	ознак	особи	
злочинця	та	особи	потерпілого,	обставин,	які	підлягають	встановленню	та	доказуванню	на	
початковому	 етапі	 розслідування,	 типової	 слідової	 картини,	 а	 також	 типових	 слідчих	
ситуацій	 та	 основних	 напрямів	 їх	 вирішення,	 для	 здійснення	 розробки	 науково	
обґрунтованої	 методики,	 яка	 дозволить	 систематизувати	 організаційні	 й	 тактичні	
особливості	 проведення	 окремих	 слідчих	 (розшукових)	 дій	 та	 форми	 використання	
спеціальних	знань	при	розслідуванні	зазначеної	категорії	злочинів.	

Водночас,	 визначення	 основних	 елементів,	 які	 формують	 криміналістичну	
характеристику	 шахрайства,	 вчиненого	 під	 приводом	 проповідування	 віровчень	 та	
виконання	 релігійних	 обрядів,	 та	 їх	 ознак,	 встановлення	 кореляційних	 зв’язків	 між	 цими	
елементами,	 встановлення	 конкретного	 алгоритму	 дій	 слідчого	 при	 проведенні	 окремих	
слідчих	(розшукових)	дій	в	залежності	від	слідчої	ситуації,	а	також	розробка	концептуальних	
засад	 методики	 розслідування,	 злочинів	 зазначеної	 категорії,	 сприятиме	 підвищенню	
ефективності	 боротьби	 із	 шахрайствами,	 вчиненими	 під	 приводом	 проповідування	
віровчень	та	виконання	релігійних	обрядів.	
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