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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА В ОГЛЯДІ 
ДОКУМЕНТІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ШАХРАЙСТВА

В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Ефективне розслідування злочинів неможливе без участі 
спеціалістів, які розширюють практичні можливості слідчого у виявленні, 
закріпленні і дослідженні джерел доказової інформації. Застосування 
спеціальних знань і навичок сприятиме й швидшому розкриттю та 
розслідуванню шахрайств у сфері туризму. Згідно кримінальному 
процесуальному законодавству, використання спеціальних знань 
проявляється у залученні спеціаліста до участі у слідчих (розшукових) діях 
і при призначенні та проведенні судової експертизи. Між тим, аналіз 
криміналістичної літератури свідчить, що реальні потреби та напрямки 
застосування спеціальних знань у стадії досудового розслідування є 
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набагато ширшими і більшість авторів допускають використання 
спеціальних знань у практиці розслідування як у процесуальних, так і в 
непроцесуальних формах.

У справах щодо шахрайств у сфері туризму важливу роль відігріє 
консультативно-довідкова допомога спеціаліста, що найчастіше 
організовується для ознайомлення з умовами і правилами роботи тієї чи 
іншої організації, до розслідування незаконної діяльності якої приступає 
слідчий. Зокрема, специфіка такого шахрайства зумовлює необхідність в 
отриманні певної інформації консультативного характеру (як у письмовій, 
так і в усній формі) про види угод та порядок їх укладання, права та 
обов’язки учасників цивільних правовідносин, особливості правового 
регулювання туристичного бізнесу; надання інформації про 
функціонування та призначення електронних реєстрів, в яких містяться 
дані про суб’єктів туроператорської діяльності; надання інформації про 
функціонування та призначення облікових, реєстраційних, довідкових, 
звітних паперових документів у паперовому та електронному вигляді та 
порядок доступу до них. Разом з тим, спеціаліст певного напряму може 
надати допомогу у правильному визначенні переліку документів, інших 
речових доказів, які необхідно вилучити під час обшуку, тимчасового 
доступу до речей та документів тощо. В нагоді стане й отримання 
професійної допомоги при оцінюванні висновку експерта, вивченні 
змістовної частини документів, а також при перевірці певної інформації за
обліками криміналістичного та іншого призначення [1].

Слід сказати, що механізм вчинення шахрайств у сфері надання 
туристичних послуг передбачає існування великої кількості паперових 
документів, а також документів, інформація в яких зафіксована на 
електронних носіях (жорстких дисках, комп'ютерах, серверах, мобільних 
телефонах тощо). Вказане зумовлює необхідність у їх вилученні. У свою 
чергу, вилучені документи підлягають ретельному огляду із застосуванням 
техніко-криміналістичних засобів, за участю обізнаних осіб, які можуть 
допомогти запобігти їх можливому знищенню або внесенню певних змін з 
метою приховування слідів злочину.

Під час огляду окремих документів спеціаліст звертає увагу 
слідчого на ту частину документа, що має значення для справи, застерігає 
від неправильного добору чи недодання до справи необхідних документів. 
Крім того, слідчий, вивчаючи за допомогою спеціаліста-бухгалтера 
документи і знайомлячись з їхнім змістом, одержує оперативну 
інформацію про стан справ на підприємстві або в установі, зокрема таких, 
як показники виконання плану, стан обліку і звітності тощо. Важливе 
значення має також знання спеціалістом відповідної термінології (точний 
зміст спеціальних термінів, наявність необхідних реквізитів, назви 
документів та їхніх форм), що нерідко може бути необхідним під час 
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огляду, вилучення та обшуків. Допомога спеціаліста може бути потрібна і 
у разі встановлення значення окремих документів, що вилучаються, або 
їхніх частин. Слідча і судова практика свідчить про те, що іноді злочинці 
знищують або приховують умисно перекручені облікові та звітні 
документи з метою завуалювання слідів злочину. У такому разі слідчий, 
установивши за наявною в архіві підприємства або установи 
номенклатурою документів відсутність тих чи інших із них, повинен 
запропонувати посадовим особам, відповідальним за їх збереження, видати 
ці документи, а якщо вони видані не будуть, провести обшук [2].

В цілому перелік документів, до яких необхідно здійснити доступ 
або вилучити їх шляхом обшуку, залежить від низки умов. Як показав 
аналіз кримінальних проваджень у справах щодо шахрайства у сфері 
туризму, в основному підлягають вилученню та подальшому огляду такі 
документи:

а) реєстраційні документи, що посвідчують законність діяльності 
суб’єкта туристичної діяльності. За загальними правилами, реєстрація 
відбулась, якщо відповідний запис внесений в Державний реєстр, а 
підприємству видано свідоцтво про реєстрацію відповідної форми;

б) документи, що підтверджують відкриття розрахункових рахунків 
у банківській установі;

в) установчі документи. Так, засновницькими документами 
туристичного підприємства є установчий договір, підписаний його 
засновниками (учасниками) та статут. У ході огляду реєстраційних та 
установчих документів, необхідно з’ясувати наявність всіх обов’язкових 
реквізитів і перевірити ці документи на наявність ознак підробки. Крім 
того, необхідно направити запити до державних органів, які видавали 
дозвіл на відкриття туристичного підприємства та перевірити наявність 
записів в Державних реєстрах про реєстрацію даного підприємства;

г) ліцензійні документи. Згідно Закону України «Про туризм», 
суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово 
«туроператор» без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської 
діяльності. Згідно статті 17 вказаного нормативного акту, суб'єкт 
підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на туроператорську 
діяльність, має виключне право на надання послуг з оформлення 
документів для виїзду за межі України [3];

д) агентські угоди між турагентством та туроператором. На підставі 
ліцензії туроператор, окрім туроператорської діяльності зі створення та 
просування туристичного продукту, може здійснювати також і 
турагентську діяльність. Водночас, для того, щоб турагент отримав право 
на реалізацію туристичного продукту, він повинен укласти агентську угоду 
з туроператорами. Агентська угода (договір) передбачає передачу 
турагентству права на продаж окремих видів послуг та інклюзив-турів від 
імені та за рахунок туроператора [4];
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е) договори з іншими організаціями, підприємствами та приватними 
підприємцями, які беруть участь у формуванні та просуванні туристичного 
продукту (з постачальниками та підрядниками: вітчизняними та 
закордонним партнерами, щодо забезпечення туристів належними 
умовами розміщення, харчування, засобами транспорту, організацією 
екскурсій і відпочинку;

ж) договори з клієнтами. Реалізація туристичного продукту 
здійснюється на підставі договору про туристичне обслуговування, згідно 
якого суб’єкт тураператорської діяльності за встановлену договором 
оплату зобов’язується забезпечити певний комплекс туристичних послуг. 
Крім того, оскільки страхування туристів (медичне та від нещасного 
випадку) є обов'язковим і забезпечується суб'єктами туристичної 
діяльності на основі угод із страховиками, огляду підлягають договори на 
таке страхування;

з) доказом досягнення згоди між суб’єктом туристичної діяльності 
та туристом є отримання документа, що підтверджує оплату послуг 
(розрахунковий документ).

З цього виходить, що у більшості випадків вилученню та огляду 
підлягають саме різні види договорів. Втім, з метою трактування змісту 
низки документів та їх реквізитів, а також встановлення ознак підробки, 
змін, внесених у документ, актуальним є запрошення фахівця відповідного 
профілю.

Спеціаліст допоможе звернути увагу на наявність та зміст реквізитів 
і підписів, які необхідні для даного виду документа, на відповідність 
форми та змісту документа і правильність оформлення. Наприклад, 
особливістю складання договору туристичного обслуговування є наявність 
наступних його елементів: заголовок (назва) юридичного документа; місце 
укладення договору; дата укладення договору; найменування сторін. 
Водночас, якщо турагент діє від імені і за дорученням туроператора, в 
договорі обов’язково повинна зазначатися інформація, на підставі якого 
Агентського договору на реалізацію туристичних продуктів здійснюється 
діяльність, його номер, адреса та інші реквізити. Також повинні 
відображатися дані про Ліцензію на туроператорську діяльність (серія, 
номер, ким видана, коли). Обов’язковими позиціями договору є предмет 
договору, права та обов’язки сторін, порядок бронювання турів та порядок 
розрахунків, відповідальністьСлід відзначити також роль магнітних, 
електронних носіїв інформації та копій електронних документів, 
включаючи обов’язкові реквізити документа.
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ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Відкриття дактилоскопії як науки та використання слідової 
інформації в боротьбі зі злочинністю як метода ідентифікації особи 
пов’язують з іменем Вільяма Хершеля (Гершеля), поліцейського 
чиновника англійської колоніальної адміністрації в Індії. У 1858 році він 
розпочав свої досліди з вивчення властивостей папілярних узорів. У 1880 
році у журналі «Nature» він публікує свої дослідження про ідентифікацію 
злочинців за пальцевими відбитками, але його відкриття залишається поза 
увагою. Тим часом з 1879 по 1880 рік Генрі Фолдс (шотландський лікар) 
зібрав велику кількість відбитків пальців рук і вивчив різновиди пальцевих 
узорів, що утворюються папілярними лініями. Його цікавило питання, чи є 
відмінності в папілярних узорах у осіб різних рас і національностей та чи 
передаються вони в спадок. Одним із результатів цих досліджень було те, 
що, як писав Фолдс: «…малюнок ліній шкіри не змінюється протягом 
усього життя і може краще фотографії слугувати засобом ідентифікації». 

Більш досконалу систему класифікації відбитків пальців рук 
розробив англієць Едвард Генрі. У 1896 році він знайшов спосіб 
упорядкувати в картотеках мільйони карток з відбитками пальців так, щоб 
мати можливість швидко знайти потрібну картку. Результати досліджень 
Генрі були опубліковані в його книзі «Класифікація та використання 
відбитків пальців».

З 21 червня 1901 року в Англії вводиться реєстрація злочинців на 
основі відбитків пальців. Через рік, а точніше 13 вересня 1902 року 
англійський суд вперше визнав факт збігу відбитків пальців як доказ.


