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ПЗСЕ Протидія злочинності у сфері економіки 
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СРД Слідча (розшукова) дія 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розбудова України як незалежної, демократичної, 

соціальної, правової держави, формування стійкої економіки, активне відновлення та 

збільшення обсягів вітчизняного виробництва потребують існування стабільної та 

надійної банківської системи, здатної ефективно забезпечувати кредитування малого, 

середнього та великого бізнесу, відродження та розвиток якого сьогодні можливі 

лише за умови значних капіталовкладень. Проте банківська система України, 

незважаючи на її вагому фінансову підтримку зарубіжними країнами та 

міжнародними організаціями, є розбалансованою та непродуктивною: банки не 

спроможні кредитувати підприємців та самі банкротують або функціонують на межі 

неплатоспроможності. Однією з причин цього є протиправні посягання у сфері 

банківського кредитування, що характеризуються високим інтелектуальним та 

фаховим рівнем шахрайських дій відносно кредитних ресурсів українських банків, 

та які нерідко містять склади злочинів, передбачених ст. 190, 191, 192, 222 КК 

України, і завдають значних збитків банкам, створюючи реальну загрозу економічній 

безпеці держави. Вчиняють їх нерідко організовані злочинні угрупування за участю 

банківських працівників та корумпованих державних чиновників, у тому числі й 

правоохоронних та судових органів. Тому кримінальні правопорушення цієї категорії 

часто залишаються не виявленими, а офіційні статистичні дані – не відбивають їх 

дійсної кількості. Так, упродовж першого півріччя 2015 р. за ст. 222 КК України 

обліковано лише 87 злочинів, а за ст. 190, 191, 192 КК України – відповідно 24788, 

1826 та 507 злочинів. Водночас виокремити в офіційній статистичній звітності ті 

злочини, що вчиняються у сфері банківського кредитування, без дослідження 

кожного кримінального провадження, неможливо. 

Важлива роль у боротьбі зі злочинністю у кредитно-банківській сфері 

належить прокуратурі України, яка здійснює функцію нагляду за додержанням 

законів органами, які проводять ОРД, дізнання та досудове слідство. Проте низький 

рівень викриття оперативними підрозділами досліджуваної категорії злочинів і те, 

що сьогодні лише близько 50 % кримінальних проваджень, розпочатих за фактом їх 
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вчинення, направляються до суду з обвинувальним актом, свідчить про недостатню 

ефективність прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять ОРД та досудове слідство у цій сфері. До того ж у діяльності оперативних 

підрозділів та органів досудового слідства з виявлення та розслідування злочинів у 

сфері банківського кредитування нерідко мають місце порушення законності, які з 

різних причин залишаються поза увагою прокуратури.  

Отже, проблеми прокурорського нагляду за діяльністю оперативних 

підрозділів із документування злочинів у сфері банківського кредитування є 

актуальними та потребують наукового дослідження. 

Теоретичним підґрунтям для дисертації є праці фахівців у галузях 

кримінального права та процесу, криміналістики, ОРД: Ю. П. Аленіна, 

О. М. Бандурки, І. В. Басистої, В. П. Бахіна, В. Д. Берназа, Т. В. Варфоломеєвої, 

А. Ф. Волобуєва, В. І. Галагана, Д. О. Гетманцева, Н. В. Глинської, І. В. Гловюк, 

В. О. Глушкова, В. Г. Гончаренка, І. В. Гори, М. Л. Грібова, В. О. Гринюка, 

Ю. М. Грошевого, І. В. Єни, В. С. Зеленецького, О. В. Капліної, І. М. Козьякова, 

В. А. Колесника, О. Б. Комарницької, В. О. Коновалової, О. М. Користіна, 

О. П. Кучинської, О. Р. Михайленка, М. М. Михеєнка, В. Т. Нора, В. В. Лисенка, 

Л. М. Лобойка, Є. Д. Лук’янчикова,  Ю. Ю. Орлова, О. О. Подобного,  В. О. Попелюшка, 

М. В. Руденка, Д. Б. Сергєєвої, Н. П. Сизої, С. М. Стахівського, О. Ю. Татарова, 

О. М. Толочка, Л. Д. Удалової, П. В. Цимбала, Ю. М. Чорноус, О. Г. Шило, 

М. Є. Шумили, В. В. Шендрика, В. Ю.  Шепітька, Л. І. Щербини, О. Г. Яновської, 

О. О. Юхна та інших.  

Зважаючи на актуальність протидії оперативними підрозділами злочинам у 

сфері банківського кредитування різним аспектам цієї протидії були присвячені праці 

В. І. Василинчука, М. А. Погорецького, О. О. Сухачова, І. О. Сухоради, 

С. С. Чернявського та інших. Проте комплексних наукових досліджень проблем 

прокурорського нагляду за документуванням оперативними підрозділами злочинів у 

сфері банківського кредитування не проводилося. 
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Вищевикладене обумовлює необхідність вирішення наукового завдання щодо 

розробки засад прокурорського нагляду за документуванням оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування. 

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

виконано відповідно до Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 

органів внутрішніх справ України на періоди 2010–2014 р.(наказ МВС України від 29 

липня 2010 р. № 347) та 2015–2019 р. (наказ МВС України від 16 березня 2015 р. № 

275). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Луганського державного 

університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 28 вересня 2012 р. (протокол № 3). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розроблення засад 

прокурорського нагляду за документуванням оперативними підрозділами злочинів у 

сфері банківського кредитування та обґрунтування на цій основі рекомендацій із 

вдосконалення чинного законодавства і правозастосовної практики. 

Реалізація мети дослідження зумовила необхідність вирішення таких основних 

задач: 

 визначити стан наукової розробленості проблеми; 

 сформулювати поняття прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування; 

 розкрити зміст прокурорського нагляду за документуванням оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування; 

 визначити шляхи вирішення проблем прокурорського нагляду за 

документуванням оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування до заведення ОРС;  

 внести пропозиції щодо поліпшення правового регулювання 

документування оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування під час провадження в ОРС та забезпечення ефективності 

прокурорського нагляду за цією діяльністю;  
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 дати визначення поняття результатів документування оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування та розкрити вимоги до 

них для використання їх у кримінальному процесуальному доказуванні; 

 визначити зміст діяльності оперативних підрозділів та повноваження 

прокурора під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського 

кредитування; 

 розкрити зміст прокурорського нагляду за документуванням оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування під час проведення 

слідчих (розшукових) дій; 

 визначити предмет прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Об’єктом дослідження є прокурорський нагляд за діяльністю уповноважених 

суб’єктів правоохоронних органів з виявлення, розкриття та розслідування злочинів 

у сфері банківського кредитування. 

Предметом дослідження є прокурорський нагляд за документуванням 

злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами. 

Методи дослідження обрані з урахуванням поставлених у роботі мети й 

задач, специфіки об’єкта і предмета дослідження. Їх основу становить загальний 

діалектичний метод наукового пізнання реально існуючих явищ, а також їх зв’язків 

із практичною діяльністю правоохоронних і правозахисних органів та суду.  

Спеціальними методами дослідження, використаними в дисертації, є: метод 

системного аналізу (використовувався у ході дослідження правових норм, якими 

регламентоване документування злочинів у сфері банківського кредитування й 

прокурорський нагляд за цією діяльністю, а також наукових джерел та матеріалів 

практики – розділи 1-3); системно-структурний (при визначенні основних напрямів 

дослідження, стадій прокурорського нагляду за документуванням злочинів у сфері 

банківського кредитування – п. 1.1; структури діяльності прокурора під час 

документування цих злочинів на різних стадіях їх виявлення та розслідування – 

розділи 2 та 3;  змісту документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 
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банківського кредитування та прокурорського нагляду за ним – п. 2.1, 2.2; сутності 

результатів такого документування та прокурорського нагляду за їх використанням 

– п. 2.3; змісту діяльності оперативних підрозділів та функцій прокурора під час 

досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування – п. 3.1); 

порівняльно-правовий метод (для встановлення змісту ключових понять 

дослідження у філософії та різних галузях юридичної науки – п. 1.2, 1.3, в процесі 

порівняння норм КПК України, Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» та міжвідомчих і відомчих нормативних актів – п. 1.2, розділ 2, п. 3.2, 

3.3.);  логіко-юридичний (або догматичний) (у процесі розробки понятійного апарату 

та наукових положень дисертації, пропозицій до законодавчих та відомчих актів 

тощо п. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1) статистичні методи (при обґрунтуванні теоретичних 

положень роботи статистичною інформацією, узагальненні результатів вивчення 

практики, аналізі помилок правозастосовної діяльності при документуванні злочинів 

у сфері банківського кредитування та прокурорського нагляду за ним тощо); 

соціологічні методи (забезпечили проведення опитування, використання результатів 

анкетування слідчих, оперативних працівників та банківських працівників). Названі 

методи використовувалися в роботі у взаємозв’язку і взаємозалежності, що 

забезпечило всебічність, повноту і об’єктивність дослідження. 

Емпіричну основу дисертації становлять дані офіційної статистики, 

узагальнення 104 кримінальних справ та 117 кримінальних проваджень (2011–

2015 р.), 119 архівних наглядових проваджень (2011–2015 р.), акти реагування 

прокурора на порушення законодавства при проведенні ОРД та виконанні 

оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора на проведення СРД та 

НСРД; анкетування 100 банківських працівників, 200 оперативних працівників 

(додаток А), 100 слідчих (додаток Б), 100 прокурорів (додаток В). Використано 

також власний досвід дисертанта, набутий під час здійснення прокурорського 

нагляду за документуванням оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні комплексним монографічним дослідженням проблем 
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прокурорського нагляду за документуванням оперативними підрозділами злочинів у 

сфері банківського кредитування. У роботі обґрунтовується низка концептуальних у 

теоретичному і практичному плані положень і висновків, одержаних особисто 

автором, серед яких найсуттєвішими є: 

Вперше: 

 запропоновано визначення прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування як 

заснованої на законах та підзаконних актах діяльності прокурора із забезпечення 

законності діяльності оперативних підрозділів щодо отримання (здобуття) ними 

інформації (відомостей) про вчинене кримінальне правопорушення (фактичні дані і 

їх джерела)та її фіксації в установленому законодавством порядку в ході ОРД, та 

при виконанні ними доручень слідчого і прокурора щодо проведення СРД та НСРД; 

 виокремлено стадії прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування 

(до заведення ОРС; провадження в ОРС; досудового розслідування); 

 визначено предмет прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування як 

дотримання цими підрозділами законності під час проведення ОРЗ у ході ОРД, СРД 

та НСРД у кримінальному провадженні, а також обґрунтованості прийняття ними 

відповідних рішень. 

Удосконалено: 

а) теоретичні положення щодо: 

 сутності законності проведення ОРЗ, СРД та НСРД, що проводяться 

оперативними підрозділами під час виявлення, розкриття та досудового розслідування 

злочинів у сфері банківського кредитування;  

 проведення ОРЗ до заведення ОРС та прокурорського нагляду за 

документуванням оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування; 

 правового регулювання документування злочинів у сфері банківського 



11 

 

кредитування під час провадження в ОРС та забезпечення ефективності 

прокурорського нагляду за даною діяльністю; 

 змісту діяльності оперативних підрозділів з документування злочинів у 

сфері банківського кредитування (в частині необхідності законодавчого 

унормування інституту оперативно-розшукового супроводження кримінального 

проводження через внесення відповідних змін до чинних КПК України, Закону 

України про ОРД та підзаконних правових актів); 

б) класифікацію кримінальних процесуальних повноважень прокурора у 

досудовому розслідуванні злочинів у сфері банківського кредитування. 

Набуло подальшого розвитку: 

 наукові положення щодо переліку засобів забезпечення законності 

використання результатів документування оперативними підрозділами злочинів у 

сфері банківського кредитування в кримінальному провадженні, серед яких: 

уніфікація форми протоколів ОРЗ та НСРД; визначення кола посадових осіб, які 

мають складати протоколи ОРЗ і НСРД та додатків до них; провадження ОРЗ та 

НСРД й засекречення й розсекречення їх результатів; визначення порядку надання 

матеріалів ОРД та НСРД слідчому, прокурору та іншим уповноваженим особам; 

 наукові підходи щодо визначення завдань прокурора, який здійснює нагляд 

у формі процесуального керівництва за розслідуванням злочинів у сфері 

банківського кредитування при проведенні СРД, якими є: 1) дотримання законності, 

обґрунтованості  та своєчасності проведення відповідних СРД;  2) дотримання прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час 

проведення СРД та осіб які до них залучаються; 3) визначення кола питань які 

необхідно встановити під час проведення тієї чи іншої СРД. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати 

дослідження впроваджено та можуть бути використані у: 

 законодавчій роботі: при формуванні пропозицій щодо внесення змін і 

доповнень до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та при 

підготовці проекту Закону України «Про прокуратуру» (акт впровадження 

Верховної Ради України від 02.10.2012 р. № 04-19/14-2063); 
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 практичній діяльності: для забезпечення законності оперативно-

розшукового та кримінального процесуального документування в межах проваджень 

по економічних злочинах, виявлення та розслідування яких становить компетенцію 

СБ України (акт впровадження Головного управління контррозвідувального захисту 

економіки держави СБ України від 06.05.2015 р.); у повсякденній роботі слідчих 

підрозділів та проведення занять в системі службової підготовки (акт впровадження 

Головного слідчого управління МВС України від 21.05.2015 р.); 

 навчальному процесі та науково-дослідній діяльності: при викладанні 

навчальних дисциплін «Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми 

кримінального процесу України», «Прокурор в кримінальному провадженні», 

«Проблеми прокурорського нагляду», «Проблеми досудового розслідування», 

«Основи слідчої діяльності», «Основи оперативно-розшукової діяльності»; 

«Криміналістика» та ін., а також при проведенні наукових розробок за відповідними 

напрямами досліджень, що підтверджується актами впровадження юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

15.04.2015 р.; Національної академії внутрішніх справ від 17.03.2015 р.; 

Національного університету «Одеська юридична академія» від 05.15.2015 р.; 

Одеського державного університету внутрішніх справ від 12.03.2015 р. (додаток Д) 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися на науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського та 

регіонального рівнів, а також на «круглих столах», а саме: «Захист прав і свобод 

учасників кримінального процесу в контексті прийняття нового Кримінально-

процесуального кодексу України» (м. Запоріжжя, 2011 р.); «Новації кримінально-

процесуального законодавства» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Актуальні питання 

впровадження положень Кримінального процесуального кодексу України у 

практичну діяльність» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Малиновські читання» 

(м. Острог, 2013 р.); «Європейські стандарти кримінального судочинства» 

(м. Донецьк, 2013 р.); «Правова політика в Україні: питання теорії та практики» 

(м. Київ, 2014 р.);  «Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів» (м. Київ, 

2014 р.);  «Боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 2015 р.). 
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Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в дисертації, 

відображено в 14 наукових публікаціях, серед яких 6 статей, опублікованих у 

виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових видань з 

юридичних наук (одну опубліковано у виданні, внесеному до міжнародних 

наукометричних баз); 8 – у збірниках тез наукових доповідей, оприлюднених на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА 

ДОКУМЕНТУВАННЯМ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗЛОЧИНІВ У 

СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ  

 

1.1. Сучасний стан наукової розробленості проблеми прокурорського 

нагляду за документуванням оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування 

 

Необхідність забезпечення законності під час ОРД та досудового 

розслідування завжди зумовлювала увагу науковців до питань прокурорського 

нагляду за органами, компетенцію яких становлять дані види діяльності. 

Дослідження цих питань у нашій державі активізувалися з прийняттям КПК України 

2012 р. та Закону України «Про прокуратуру» 2014 р., положення яких детально 

аналізують та часто піддають обґрунтованій критиці у своїх останніх працях 

авторитетні вітчизняні вчені [1–10]. У той же час, актуальність проблем боротьби зі 

злочинами у сфері банківського кредитування зумовила активний науковий пошук 

засобів їх вирішення фахівцями у різних галузях юридичної науки. Проте окремих 

досліджень питань прокурорського нагляду за документуванням злочинів у сфері 

банківського кредитування оперативними підрозділами не проводилося. Отже, 

розробка цих питань вимагає вивчення, класифікації та систематизації наукових 

досліджень та їх результатів. При виконанні цього завдання цілком природнім буде 

поділ наукових джерел на два окремих блоки: по-перше,  це діяльність прокуратури; 

по-друге – документування злочинів у сфері банківського кредитування. 

Фундаментальні дослідження проблем діяльності прокуратури, здебільшого, 

зараховують ретроспективний аналіз, що є цілком виправданим з методологічної 

точки зору, оскільки у юридичних науках історичний та історико-правовий методи є 

широко використовуваними та високо результативними. Водночас, наукові 

розробки питань історії становлення та розвитку прокуратури, її діяльності мають 

місце не лише в межах теоретичних та прикладних досліджень відповідного 
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напряму, а й становлять окремий сегмент наукових розвідок. При цьому предметом 

досліджень виступають не лише всесвітня та вітчизняна історія генезису інституту 

прокуратури, а й питання становлення та розвитку підрозділів даного державного 

органу у різних регіонах України. Для вирішення завдань нашого дослідження 

можуть бути корисними результати як перших, так і других наукових розробок. 

До фундаментальних праць, що присвячені історії прокуратури України 

належать видані у 2004 році роботи В. Г. Клочкова [11] та В. В. Сухоноса [12], у 

яких комплексно подано результати наукових розвідок відповідного напряму. 

Дослідження історії прокуратури та діяльності її органів на регіональному рівні 

представлені науковими та науково-популярними працями. Авторами наукових 

праць є І. І. Шевчук, яка у період до 2008 р. досліджувала організацію і діяльність 

органів прокуратури Республіки Польща на території Східної Галичини (1919 – 1939 

рр.) [13]; Н. Ю. Панич, який до 2009 року досліджував становлення та розвиток 

інституту прокуратури в Галичині у складі Австрії і Австро-Угорщини (1849 – 1918 

рр.); [14],  А. Я. Трухан, який в період до 2012 року досліджував історико-правові 

питання організації і діяльності прокуратури західних областей України у 1944–1953 

рр.[15]. Науково-популярні праці були підготовлені І. С. Тегзою [16]; 

В. Ястрембським та Л. Півнем [17], а також авторськими колективами [18–22]. 

Історія прокуратури сучасної незалежної України нерозривно пов’язана з 

історією вітчизняної прокуратури радянської та дореволюційної доби, а 

концептуальні засади діяльності прокуратури, що були розроблені радянськими 

вченими та їх попередниками на теренах Російської імперії досі використовуються у 

правотворчій та правозастосовній роботі, становлять основу наукових досліджень у 

цій галузі. Тому їх здобутки становлять як історіографічне, так і фундаментальне 

наукове значення.  

Враховуючи предмет нашого дослідження, серед зазначених наукових праць, 

виокремимо ті, що присвячені загальним питанням організації і діяльності 

прокуратури (1972 р. – Г. А. Мурашин [23], 1974 р. – М. П. Маляров [24], 1977 р. – 

С. Г. Новіков [25], 1978 р. – Л. А. Ніколаева [26], 1984 р. – В. В. Гаврилов [27] ) та 

ін., а також ті, що безпосередньо присвячені прокурорському нагляду за діяльністю 
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органів, компетенцію яких становить виявлення, розкриття та розслідування 

злочинів (1906 – К. В. Верховський [28]; 1889, 1899, 1900 рр. – М. В. Муравйов [29–

31]; 1914 – А. Ф. Коні [32]; 1955 р. – С. Г. Березовська [33]; 1959 р. – 

В. М. Савицький [34], 1969 р. – А. І. Долгова [35]; 1972 р. – В. Я. Чеканов [36]; 

1975 р. – Л. А. Биков [37]; 1979 р. – Д. М. Банаєв [38]; 1982 р. – Н. С. Трубін [39]; 

1986 р. – В. І. Басков [40]; 1987 р. – Г. І. Скарєдов [41]; 1990 р. – В. Г. Даев, 

М. Н. Маршунов [42]; 1991 р. – А. Н. Балашов [43].  

Окремі результати узагальнення та аналізу підсумків наукових розвідок 

історичного та історико-правового спрямування, праць науковців радянської доби 

вже використані у фундаментальних дослідженнях проблем діяльності прокуратури 

Української держави на сучасному етапі, положення та висновки яких становлять 

значну цінність для нашого дослідження як теоретичне підґрунтя для подальших 

розробок. Зокрема це докторські дисертації М. В. Косюти (Проблеми та шляхи 

розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави, 

2002 р. [44]), В. В. Сухоноса (Прокуратура в механізмі української держави: 

проблеми теорії та практики, 2009 р.[45]), І. В. Озерського (Правові та психологічні 

засади прокурорської діяльності, 2011 р. [46]) М. М. Бурбики (Правові та 

організаційні засади координаційної діяльності органів прокуратури України у сфері 

протидії злочинності, 2012 р. [47]) і монографії В. Г. Клочкова (Проблеми 

прокурорського нагляду за додержанням конституційних прав і свобод людини [48]) 

та Ю. М. Дьоміна (Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі, 2013 р.[49]. 

Слід зазначити також, що здобутки П. М. Каркача, М. Й. Курочки, 

О. Р. Михайленка, В. Т. Нора, В. П. Півненка та ін. за означеним напрямом наукових 

досліджень  знайшли впровадження і в навчальній та методичній літературі [50–

54 та ін.]. 

Важливим чинником ефективності дослідження питань прокурорського 

нагляду за документуванням оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування є використання зарубіжного досвіду організації та 

діяльності прокуратури в Україні. Ці дослідження представлені роботами 

М. І. Мичка (Прокуратура європейських держав постсоціалістичної системи, 2001 р. 
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[55]),  Л. Р. Грицаєнка (Прокуратура в країнах Європи,  2006 р.[56]), Г. А. Мамедова 

(Функції прокуратури в Україні та Азербайджанській Республіці, 2011 р. [57]), 

Н. І. Холодницького (Організація, структура та місце прокуратури в системі органів 

юстиції Сполучених Штатів Америки, 2014 р. [58]) та інших науковців. 

Окремий напрямок наукових розвідок в межах досліджень діяльності 

прокуратури України становить розробка проблем нагляду за органами, які 

проводять ОРД та досудове розслідування. 

Серед фундаментальних праць присвячених нагляду за діяльністю суб’єктів 

ОРД відзначимо монографічні праці В. В. Кулакова (Проблеми організації роботи 

апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що 

здійснюють ОРД, дізнання та досудове слідство, 1999 р.[59]), В.С. Зеленецького та 

І. М. Козьякова (Відомчий контроль і прокурорський нагляд за ОРД, 2003 р. [60]); 

В. О. Черкова (Правовідносини між суб’єктами ОРД, слідчим, прокурором і судом, 

2012 р. [61]) та ін. Результати наукових розвідок проблем прокурорського нагляду за 

органами, що проводять ОРД втілено у навчальній та методичній літературі 

(Р.М. Говда, О.В. Геселев, М. Й. Курочка С.В. Єськов, В.О. Черков, М. Ю. Черкова 

[62–64]). 

Даний напрям досліджень також широко представлений публікаціями у 

фахових наукових виданнях таких авторів як Р. М. Білоконь [55], В. О. Біляєв [56; 

67], С. Влад, [68],  К. Вольниченко [69], Л. В. Вигівська [70; 71], В. О. Глушков [72], 

М. Л. Грібов [73], Гузир В. [74], О. Ф. Климюк [75], О. І. Козаченко [76], 

О. В. Куценко [77], С. І. Мінченко, [78], Т. Є. Мироненко [79], Р. В. Мукоіда [80], 

Л. І. Сопільник,  Р. Л. Сопільник [81],  В. О. Прядко [82],  М. А. Погорецький [83–

88], С. М. Піскун [89],  Д. Б. Сергєєва [90], Соколкін В. Л. [91; 92],  І. О. Сухачова 

[93–95] та ін. 

Фундаментальні питання прокурорського нагляду за діяльністю органів 

досудового розслідування на монографічному рівні в Україні розробляли 

М. А. Погорецький (Кримінально-процесуальні правовідносини слідчого з органом 

дізнання, начальником слідчого відділу та прокурором, 1997 р.[96]), Л. С. Жиліна 

(Прокурорський нагляд за додержанням законів при провадженні слідчих дій, 
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1999 р. [97]), В. Т. Маляренко, І. В. Вернидубов (Проблеми участі прокурора у 

кримінальному судочинстві та шляхи їх вирішення, 2001 р. [98]), Д. В. Борзих 

(Діяльність прокурора в досудових стадіях кримінального судочинства, 2011 р. 

[99]), В. М. Юрчишин (Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх 

відображення в теорії, законодавстві і практиці, 2013 р. [100]). 

І. В. Єна (Кримінальна процесуальна компетенція прокурора у досудовому 

провадженні, 2014 р. [101]), І. М. Козьяков, В. Т. Маляренко, Г. П. Середа, 

Є. Д. Скулиш, О. Н. Ярмиш (Процесуальне керівництво прокурором досудовим 

розслідуванням: організаційно-правові та криміналістичні основи, 2014 р. [102]), та 

ін.  

Окремі проблеми прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням на 

дисертаційному рівні досліджували О. О. Зархін (проблеми нагляду військового 

прокурора за розслідуванням злочинів, 2002 р. [103]), М. І. Копетюк (Особливості 

прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ про злочини 

неповнолітніх, 2008 р. [104]), О. В. Мельник (Проблеми прокурорського нагляду за 

додержанням законів при розслідуванні вимагань, 2006 р. [105]), Я. М. Толочко 

(Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти 

довкілля, 2007 р. [106]), М. І. Зубрицький (Здійснення прокурорського нагляду за 

додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя особи, 2013 р. [107]), 

Г. Є. Тюрін (Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод, 2015 р. [108]). 

Результати досліджень окремих питань прокурорського нагляду за досудовим 

розслідуванням у юридичних фахових виданнях протягом останніх років 

представили І. В. Гловюк, М. І. Гошовський, М. Л. Давиденко, А. А. Дворник, 

В. В. Долежан,  Ю. М. Дьомін,  Е. Ф. Іскендеров, О. В. Калиновський,  П. М. Каркач, 

О. М. Косий, В. О. Кучер, О. М. Обушенко, В. П. Півненко, І. В. Рогатюк, 

М. В. Руденко, Ю. Є. Полянський, О. Ю. Татаров, О. О. Шпак, В. С. Яковлева та 

інші [109–131]. 

Дослідження питань прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування вимагають 
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вивчення теоретичних здобутків науковців, які розробляли проблеми протидії 

даному виду кримінальних правопорушень. Ґрунтовні теоретичні напрацювання 

даного напряму, що мають вагоме практичне значення, провадились як в межах 

певних наукових спеціальностей (кримінальний процес, криміналістика, судова 

експертиза, ОРД) так і на міжгалузевому рівні. Тому дослідження документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування та 

прокурорського нагляду за цією діяльністю має ґрунтуватися на глибокому вивченні 

та науковому аналізі й об’єктивній критичній оцінці результатів отриманих вченими 

у різних галузях правової науки. При цьому вважаємо доцільним здійснити 

вивчення та систематизацію наукових джерел за наступними напрямами: зміст 

діяльності оперативних підрозділів, поняття злочинів у сфері банківського 

кредитування, питання правового регулювання, організації і тактики протидії 

даному виду кримінальних правопорушень. 

Більшість науковців, досліджуючи поняття документування,  підходять до 

його визначення як похідного від поняття «документ». Тому, окрім власне правових 

наук, до вивчення поняття документування злочинів долучають знання інших 

галузей науки, зокрема, економіки, інформатики, державного управління, 

бібліотеко-, бібліографо-, архіво-, музеєзнавства, а також окремої галузі знань – 

документознавства [132–139]. Багатократне ґрунтовне дослідження розуміння 

понять документ та документування представниками вказаних наук може мати сенс 

у контексті оцінки та перевірки результатів врахування їх досягнень при визначенні 

відповідних понять у кримінальному процесі та криміналістиці, судовій експертизі, 

ОРД, кримінальному праві. Крім того, дослідження понять документа та 

документування у контексті міжгалузевої теоретичної розробки тривають і дотепер 

та характеризуються активними науковими дискусіями. 

Водночас, вважаємо більш доцільним та продуктивним підходити до 

визначення поняття документування, ґрунтуючись на здобутках вчених, які 

розробляли це питання в площині юридичних наук, а саме кримінального процесу, 

криміналістики та ОРД. 

За часів СРСР поняття документів в основному пов’язували з використанням їх 
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як доказів у кримінальному судочинстві. Це, зокрема, стосується таких 

представників кримінальної процесуальної науки як В. Д. Антонов [140], 

В. Д. Арсеньєв [141], Л. В. Вороніна [142] В. А. Галков [143]; Ю. М. Прокофьєв 

[144] В. П. Рєпєзова [145] та ін. Дана тенденція розповсюджується на весь 

пострадянський простір, зокрема на Україну.  

Питанням застосування документів як джерел доказів у кримінальному 

судочинстві приділялась увага в працях: Ю. П. Аленіна, В. П. Бахіна, 

Т. В. Варфоломеєвої, В. І. Галагана, В. І. Голосніченка, В. Г. Гончаренка, 

Ю. М. Грошевого, В. П. Гмирка, О. М. Джужі, А. Я. Дубинського, 

А. П. Запотоцького,  В. П. Захарова,  В. С. Зеленецького, А. В. Іщенка, 

Н. С. Карпова, М. В. Костицького, В. П. Колмакова, В. С. Кузьмічова, 

В. К. Лисиченка, Є. Д. Лук’янчикова, А. О. Ляша, В. Т. Маляренка, 

Г. А. Матусовського, М. М. Михеєнка, О. Р. Михайленка, В. Т. Нора, 

М. А. Погорецького, Д. Б. Сергєєвої, М. І. Сірого, С. М. Стахівського, 

В. М. Тертишника, Л. Д. Удалової, В.Ю. Шепітька, О. Г. Шило, М. Є. Шумили та 

інших дослідників. Результати аналізу їх наукових праць свідчить про те, що серед 

вчених немає єдиної думки про загальне поняття документів як процесуальних 

джерел доказів. Крім того, законодавець дотепер не врегулював належним чином 

процесуальний порядок отримання документів та правила їх використання як 

процесуальних джерел доказів; він не врахував особливості перевірки та оцінки 

документів як джерел доказів на різних стадіях кримінального процесу. Це 

негативно позначається на слідчій і судовій практиці. 

У зв’язку з викладеним, до наукового підґрунтя дослідження проблем 

документування оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування слід віднести результати останніх наукових досліджень в галузі теорії 

доказів та доказування [146–154]. 

У криміналістиці теоретиками традиційно виокремлюється криміналістичне 

документознавство як окремий напрям наукового пізнання [155]. Його визначають 

як галузь криміналістичної техніки – систему знань, яка містить: загальні положення 

криміналістичного документознавства; криміналістичне дослідження рукописів; 
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криміналістичне дослідження рукописних текстів; техніко-криміналістичне 

дослідження документів [156, с. 12–13]. Фундатором наукових основ 

криміналістичного дослідження документів, зокрема й розуміння відповідних 

понять є В. К. Лисиченко [157]. Питання сутності документування у площині 

інформаційного забезпечення розслідування злочинів досліджував 

Є. Д. Лук’янчиков [158; 159]. Результати їх наукових розвідок також мають стати 

підґрунтям для розробки питань документування оперативними підрозділами 

злочинів у сфері банківського кредитування. 

Поняття документування та документів є предметом досліджень і в теорії 

ОРД. Зокрема за часів СРСР їх досліджували Б. В. Бойцов, А. Ф. Возний, 

Ю. І. Веселов,  Г. М. Попова,  В. Г. Самойлов,  А. С. Шленов. Їх роботу продовжили 

сучасні російські науковці [160]. У нашій державі ці проблеми розроблялися у 

працях С. В. Албула, В. І. Василинчука, М. Л. Грібова, П. В. Жовтана, 

Д. Й. Никифорчука, Ю. Ю. Орлова, М. А. Погорецького, М. П. Стрельбицького, 

І. О. Сухоради, А. В. Холостенка та інших вчених. Крім того, поняття 

документування щоразу досліджувалися при науковій розробці питань боротьби з 

окремими видами злочинів.  

 Ще однією важливою категорією, на розумінні якої мають ґрунтуватися 

конкретні теоретичні та прикладні положення, що відповідатимуть реалізації мети 

дослідження, є діяльність оперативних підрозділів. 

Чи не головною методологічною складовою наукового пошуку ефективних 

шляхів формування в Україні громадянського суспільства, розбудови соціальної, 

правової держави науковці вважають дослідження правотворчої, правоохоронної та 

правореалізаційної діяльності різних суб’єктів [161, с. 271], серед яких особливої 

уваги заслуговують органи, на які покладено функції боротьби зі злочинністю, 

захисту громадян та держави від протиправних посягань. Адже від юридичного й 

фактичного змісту їх діяльності залежать результати реалізації доктринальних 

теоретичних положень щодо забезпечення прав людини [162], верховенства 

права [163; 164] та правового порядку в Україні [165].  
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Наукові розробки питань змісту діяльності правоохоронних органів та їх 

конкретних підрозділів проводяться представниками різних галузей юридичної науки 

на різних рівнях.  

Представники теорії права досить детально дослідили мету, завдання, методи, 

засоби, стадії,  форми,  результати,  ознаки, принципи, структуру, а також 

взаємозв’язок та співвідношення правової, юридичної, правозастосовної, 

правоохоронної, поліцейської діяльності [166–171 та ін.].  

Питання сутності і зв’язку діяльності слідчих та оперативних підрозділів 

правоохоронних органів досліджували як представники теорії й філософії права, так і 

наук кримінального процесу та ОРД [172–176 та ін.].  

В межах інших галузей юридичної науки (судоустрій, прокуратура та 

адвокатура, забезпечення державної безпеки України, адміністративне право і процес, 

інформаційне право тощо) було досліджено конкретні напрями діяльності ОВС [177–

184 та ін.], СБ України і прокуратури. При цьому, вивчаючи діяльність (окремі її 

основи) тих чи інших правоохоронних органів, науковці здебільшого не вдаються до 

аналізу її змісту з позицій філософії, доктринальних положень теорії права, ОРД і 

кримінального процесу. Не застосовують такий підхід і при вивченні діяльності 

окремих оперативних підрозділів різних міністерств і відомств (органів внутрішніх 

справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, 

органів Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби 

України). Як слушно зауважують М. Л. Грібов та А. А. Венедіктов, юридичною 

наукою не сформульовано поняття та повною мірою не розкрито зміст цієї 

діяльності. Науковці досліджують її окремі аспекти та проблемні питання. Однак 

без теоретичного пізнання змісту діяльності оперативних підрозділів неможливо 

визначити їх місце у забезпеченні конституційних гарантій, роль в механізмі 

держави, вирішити правові, організаційні, тактичні та інші проблеми. Це, зокрема, 

стосується і документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування та прокурорського нагляду за їх діяльністю [185]. 
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Узагальнення положень фундаментальних наукових праць, у яких розглянуто 

зміст діяльності загалом і юридичної діяльності зокрема, а також її окремих видів, 

свідчить про суттєві відмінності в поглядах щодо цього питання. До числа елементів 

структури діяльності, за даними різних наукових джерел, входять: засіб (засоби), 

методи, способи, результат (очікуваний результат), мета, завдання, цілі, процес 

діяльності, форма процесу діяльності, об’єкт, суб’єкт (суб’єкти), учасники, 

юридичні дії й операції, засоби і способи здійснення дій та операцій, результати дій, 

принципи, функції, напрями, стадії, етапи [186, с. 52; 187, с. 13; 188, с. 22; 189, с. 86–

94, 123–130; 190, с. 268; 191, с. 73–106; 192, с. 145; 193, с. 137; 194, с. 49].  

Враховуючи загальнонаукові засади діяльності та критично оцінюючи погляди 

щодо визначення її структурних елементів, М. А. Погорецький обґрунтовано 

вирізняє такі внутрішні структурні елементи змісту ОРД і кримінального процесу, 

як: мета, завдання, дії та суб’єкти, що утворюють їх як цілісні діяльні системи, а 

також зовнішні їх елементи, якими є стадії, етапи, організаційно-правові форми 

[173, с. 153]. На його думку, принципи, методи та функції не є структурними 

елементами змісту ОРД і кримінального процесу як діяльних систем, але відіграють 

важливу роль в їх функціонуванні й характеризують внутрішні та зовнішні сутнісні 

ознаки цих видів діяльності. 

Поняття ОРД та діяльності оперативних підрозділів не є взаємозамінними. 

Визначення їх співвідношення потребує спеціальних наукових розвідок. Проте, після 

введення в дію КПК України 2012 року, можна однозначно стверджувати, що 

діяльність оперативних підрозділів повним обсягом не укладається в поняття ОРД. 

Адже стаття 41 КПК України передбачає, що оперативні підрозділи органів внутрішніх 

справ, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного 

бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і 

митного законодавства, органів Державної прикордонної служби України (та інших 

органів) здійснюють СРД та НСРД в кримінальному провадженні за письмовим 

дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора 

співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. 

Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу 
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внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають 

права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною 

ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення 

слідчого, прокурора щодо проведення СРД та НСРД є обов’язковими для виконання 

оперативним підрозділом [195]. 

Виходячи з того, що діяльність оперативних підрозділів є складовою боротьби 

держави зі злочинністю й провадиться лише оперативно-розшуковими та кримінально-

процесуальними засобами, вважаємо, що її внутрішніми структурними елементами, як 

ОРД і кримінального процесу, є мета, завдання, засоби, суб’єкти та результат. Кожен з 

цих елементів потребує окремого розгляду як основи для створення загального 

уявлення про діяльність оперативних підрозділів у цілому. При цьому дослідження 

означених елементів має ґрунтуватися на аналізі діяльності оперативних підрозділів як 

суто практичної категорії, оскільки її існування зумовлено системою положень КПК 

України, Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» [196], «Про 

міліцію» [197], «Про Службу безпеки України» [198], «Про організаційно-правові 

основи боротьби з організованою злочинністю» [199] тощо, актів Президента 

України та постанов Кабінету Міністрів України, які доповнюють, уточнюють і 

конкретизують положення означених вище законодавчих актів, міжвідомчих та 

відомчих нормативних актів.  

Ще однією підсистемою наукових знань, потрібних для використання в межах 

нашого дослідження є поняття злочинів у сфері банківського кредитування. Ці 

злочини науковці, здебільшого, відносять до категорії економічних. Отже, злочини 

та злочинність у кредитно-банківській сфері потрібно розглядати в контексті 

економічних злочинів та економічної злочинності. В науках кримінального права та 

процесу, криміналістики та ОРД економічним злочинам приділено чималу увагу, у 

тому числі на рівні фундаментальних наукових праць які охоплюють, зокрема, і 

злочин у сфері банківського кредитування.  

Дані злочини є об’єктивною реальністю, проте законодавець не виокремив 

відповідної категорії кримінальних правопорушень, що зумовило увагу до даного 

питання як представників науки кримінального права, так і дослідників різних 
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аспектів протидії злочинам у кредитно-банківській системі. Зокрема, дані питання 

досліджували О. П. Бущан, В. І. Василинчук, М. Л. Грібов, С. О. Лук’яненко, 

М. А. Погорецький, М. П. Стрельбицький, Л. М. Стрельбицька, О. О. Сухачов, 

І. О. Сухорада, О. Ю. Татаров, А. В. Холостенко, С. С. Чернявський [200–214] та 

інші науковці. Результати аналізу їх праць будуть покладені нами в основу 

формування власного розуміння поняття та змісту досліджуваних злочинів, 

авторських підходів до вирішення проблем боротьби з ними, прокурорського 

нагляду за документуванням даних кримінальних правопорушень оперативними 

підрозділами.  

Розкриваючи методологічні підходи до виконання завдань нашого дослідження 

маємо зауважити, що документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування має юридичні, організаційні і тактичні особливості 

залежно від стадій (етапів) на яких воно проводиться, засобів, що при цьому 

використовуються, та форм у яких воно втілюється. Відповідно до цього і 

прокурорський нагляд за цією діяльністю повинен мати відповідні завдання, межі та 

форми. Але, насамперед, це стосується стадій. За результатами проведеного нами 

опитування 78 % прокурорів (додаток В), 86,5 % оперативних працівників (додаток 

А) та 83 % слідчих (додаток Б) погодились з тим, що стадії прокурорського нагляду 

за документуванням оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування будуть співпадати із стадіями такого документування. На кожній із 

цих стадій прокурорський нагляд буде мати специфічні завдання та особливості 

пов’язані з межами та формами здійснення. Таке твердження підтримали 79 % 

прокурорів (додаток В), 85,5 % оперативних працівників (додаток А) та 81 % 

слідчих (додаток Б).  

У загальновживаному значенні стадія – певний момент, період, етап у житті, 

розвитку кого-, чого-небудь, які мають свої якісні особливості. У кримінальному 

процесі стадії – це самостійні етапи кримінального провадження, які мають свої 

специфічні завдання, своє коло суб’єктів процесуальної діяльності, властиві їм 

кримінально-процесуальну форму, правовідносини та рішення. 
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І. О. Сухорада, досліджуючи питання документуванням оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування, дійшов таких висновків: 

стадії документування оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування – це самостійні етапи пошуку та документальної фіксації фактичних 

даних щодо готування та вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

сферою банківського кредитування, які істотно відрізняються метою 

(попередження, виявлення, припинення та розслідування), юридичними підставами 

(окремі норми закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та КПК 

України ; наявність ОРС; доручення слідчого, прокурора), юридичною формою дій 

(заходи пошукового характеру передбачені лише відомчими інструкціями; ОРЗ; 

НСРД) та документів складених за їх результатами. У сучасних правових реаліях 

слід виокремлювати три таких стадії: оперативного (ініціативного) пошуку; 

оперативно-розшукового провадження; досудового розслідування. Доцільним є 

законодавче унормування четвертої стадії – оперативного супроводження 

кримінального провадження, яка триває одночасно з третьою, але може 

продовжуватись під час судового розгляду [215]. Засобами документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування, вважає 

вчений, є все те, за допомогою чого їх посадові особи забезпечують отримання та 

документальну фіксацію фактичних даних щодо готування та вчинення 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з сферою банківського кредитування. До 

таких засобів належать: передбачені законодавством конкретні акти діяльності 

посадових осіб оперативного підрозділу (ОРЗ та НСРД); матеріальні знаряддя 

пошуку та документальної фіксації фактичних даних.  

Вважаємо доцільним у межах власного дослідження виокремити наступні стадії 

прокурорського нагляду за документуванням оперативними підрозділами злочинів у 

сфері банківського кредитування: до заведення ОРС; в межах ОРС; під час 

досудового розслідування (при проведенні СРД та НСРД). Визначення та вирішення 

проблем прокурорського нагляду за документуванням оперативними підрозділами 

злочинів у сфері банківського кредитування на кожній з цих стадій власне і 

складатиме прикладу частину дослідження, положення якої стануть основою для 
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вдосконалення практичної діяльності. До цієї ж частини слід віднести й питання 

прокурорського нагляду за використанням результатів оперативно-розшукового 

документування злочинів у сфері банківського кредитування, які до сьогодні не 

мають належного наукового розроблення. 

 

1.2. Поняття та зміст прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування 

 

Одною з головних умов ефективності будь-якого наукового дослідження є 

однозначність розуміння ключових понять, що становлять його термінологічний 

апарат. У межах нашої дисертації, головне з таких понять співпадає з предметом 

дослідження (прокурорський нагляд за документуванням оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування). Його формулювання є 

вихідним для розкриття всіх інших аспектів дослідження та обґрунтування 

відповідних теоретичних висновків й практичних рекомендацій. 

Гіпотетично означене поняття можна було б сформулювати шляхом 

механічного приєднання усталених визначень: прокурорського нагляду, 

документування злочинів, оперативних підрозділів, злочинів у сфері банківського 

кредитування. Проте, по-перше, ні в теорії, ні у практиці немає єдиних підходів до 

розуміння окреслених категорій, по-друге, сьогодні діяльність оперативних 

підрозділів охоплює дві державно-правові системи (ОРД та кримінальний процес), в 

межах яких розуміння прокурорського нагляду має відмінності. Це зумовлює 

необхідність дослідження змісту кожного з окреслених понять, а також наукового 

пошуку засобів їх органічного поєднання. Вважаємо, що структуру наукового 

пошуку в даному випадку доцільно побудувати йдучи від загального до 

конкретного, тобто спираючись на дедуктивний метод дослідження, починаючи з 

визначення поняття прокурорського нагляду. 

Конституція України (ч. 3 ст. 121) покладає на прокуратуру нагляд за 

додержанням законів органами, які проводять ОРД, дізнання, досудове слідство 

[216]. Проте визначення даного поняття законодавець не сформулював ні в 
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Основному законі, ні у новому Законі України «Про прокуратуру» (від 14.10.2014 

р.) [217]. Не подають його і в нормативно-правових актах Генеральної прокуратури 

України [218–222]. У скасованому Законі України «Про прокуратуру» (від 

05.11.1991 року) законодавець (як і розробники чинних відомчих наказів та 

інструкцій) принаймні визначав предмет та завдання прокурорського нагляду за 

діяльністю різних суб’єктів. Аналіз відповідних норм дозволяє скласти уявлення про 

сутність прокурорського нагляду загалом. Таке уявлення вже неодноразово 

намагалися скласти науковці. При цьому, часто, поняття прокурорського нагляду 

пропонувалися щодо певних видів діяльності (досудового розслідування; ОРД; 

діяльності правоохоронних органів).  

Так, Р. М. Білоконь зазначає, що поняття прокурорського нагляду є 

неоднозначним, багатоаспектним та різностороннім. Під прокурорським наглядом, 

зазначає автор, потрібно розуміти самостійний вид діяльності прокурорів по 

забезпеченню додержання та правильного застосування законів; окрему 

конституційну функцію держави; юридичний аналіз стану справ щодо забезпечення 

законності і дисципліни в державі. Вчений подає і власне визначення 

прокурорського нагляду як регламентованої законодавчими актами процесуальної 

та позапроцесуальної діяльності прокурора щодо перевірки виконання Конституції 

та законів України суб’єктами правовідносин з метою виявлення та аналізу 

порушень законів, вжиття заходів поновлення порушених прав громадян та 

юридичних осіб, притягнення винних до відповідальності [224].  

В. О. Кучер зазначає, що прокурорський нагляд є особливою, передбаченою 

законодавством гарантією ефективного виконання завдань кримінального 

провадження та захисту прав громадян, та конституційною функцією прокуратури 

України, яка полягає у забезпеченні додержання законів оперативними та слідчими 

підрозділами в процесі виконання завдань, покладених на них державою. 

З прийняттям КПК України 2012 року, наголошує науковець, розуміння 

сутності прокурорського нагляду змінилося. Так, ч. 2 ст. 36 КПК України 

передбачено, що прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва 
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досудовим розслідуванням. Водночас на законодавчому рівні поняття, зміст, 

сутність та співвідношення цих понять не було розкрито, що призвело до 

неоднозначного розуміння ролі прокурора в кримінальному провадженні. 

Прокурорський нагляд на стадії досудового розслідування, зазначає автор, – 

це конституційна функція прокуратури, яка полягає у забезпеченні додержання 

законності в діяльності правоохоронних органів на стадії досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. Наглядові повноваження прокурора спрямовані 

виключно на виявлення, усунення та попередження порушень закону з боку 

учасників досудового розслідування без втручання у процес розслідування. 

Процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням – це 

виключні повноваження прокурора владно-розпорядчого характеру щодо прийняття 

основних ключових рішень на стадії досудового розслідування кримінального 

провадження. Воно полягає в організації та керівництві прокурора процесом 

досудового розслідування, в ході якого він має право давати вказівки, 

розпорядження тощо підпорядкованим йому суб’єктам, які є обов’язковими для 

виконання цими суб’єктами.  

В чинному законодавстві не визначено співвідношення прокурорського 

нагляду та процесуального керівництва. В. О. Кучер вважає, що процесуальне 

керівництво є формою прокурорського нагляду, а не окремою функцією прокурора 

на досудовому розслідуванні. У зв’язку з цим, чинне законодавство потребує 

закріплення визначення понять прокурорського нагляду та процесуального 

керівництва, а також вдосконалення та більш чіткого визначення функцій і 

повноважень прокурора на досудовому розслідуванні кримінальних 

проваджень [225]. 

Сутність прокурорського нагляду за додержанням законів в ОРД 

М. А. Погорецький розкриває через його мету, завдання, об’єкт, предмет, 

повноваження суб’єктів та засоби (методи) їх діяльності [89]. Зокрема, вчений 

зазначає, що прокурорський нагляд за додержанням законів органами, їх 

структурними підрозділами та їх уповноваженими посадовими особами, які  

здійснюють ОРД, спрямований на: виконання піднаглядовими суб’єктами ОРД 
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обов’язків з попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття 

злочинів; розшук осіб, що зникли безвісти, а також осіб, що переховуються від 

органів дізнання, слідства, суду чи ухиляються від кримінального покарання; 

належне документування результатів ОРД і використання їх в інтересах 

кримінального провадження; дотримання режиму законності при здійсненні ОРЗ; 

використання в інтересах кримінального судочинства матеріалів ОРД.  

Об’єктом прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які 

здійснюють ОРД вчений називає законність ОРД та правові відносини, які 

виникають у зв’язку з точним виконанням законів уповноваженими її суб’єктами 

(органами, їх структурними підрозділами, а також уповноваженими працівниками 

цих органів та підрозділів). Предметом – додержання законів органами та їх 

підрозділами і уповноваженими посадовими особами, які її здійснюють. Предмет 

прокурорського нагляду у сфері ОРД конкретизується у наказах Генерального 

прокурора України. Таким предметом є: підстави для проведення ОРД, заведення 

ОРС; наявність повноважень в осіб, що здійснюють ОРД; відповідність ОРЗ цілям і 

завданням ОРД, а також неприпустимість застосування технічних засобів, 

психотропних, хімічних та інших речовини, які пригнічують волю або завдають 

шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу; дотримання встановлених 

законодавством умов і порядку проведення ОРЗ, а також залучення громадян до їх 

здійснення на конфіденційній основі та засадах добровільності; застосування 

окремих обмежень прав і свобод людини, обґрунтованості подань до суду про 

надання дозволу на проведення ОРЗ, зокрема на зняття інформації з каналів зв’язку; 

продовження, припинення та закриття ОРС, поновлення строків ведення, а також 

використання результатів ОРД; відповідність закону відомчих наказів, інструкцій, 

розпоряджень та інших правових актів з питань проведення ОРД [89]. 

Суб’єктами прокурорського нагляду за ОРД, вказує М. А. Погорецький, що 

здійснюється органами та оперативно-розшуковими підрозділами МВС України, є 

Генеральний прокурор України, уповноважені заступники Генерального прокурора 

України, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурори областей, міст Києва і 

Севастополя, та їх уповноважені заступники, а також уповноважені наказом 



31 

 

Генерального прокурора України керівники та прокурори структурних підрозділів 

Генеральної прокуратури України, прокуратури Автономної Республіки Крим, 

прокуратур областей, міст Києва та Севастополя. 

При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які 

здійснюють ОРД, уповноважений прокурор використовує відповідні форми та 

методи, які дають йому можливість виявити, усунути та попередити не лише 

порушення законів у цій сфері, а й ті обставини, які сприяли виявленим 

порушенням. Повноваження прокурорів, порядок, форми й методи їх реалізації є 

засобами прокурорського нагляду. 

Форми прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які 

здійснюють ОРД, – це правові засоби реалізації прокурорських повноважень у цій 

сфері. Це те, що повинен робити прокурор в ході реалізації своїх наглядових 

повноважень. Усі форми прокурорського нагляду у сфері ОРД класифікують на такі: 

а) виявлення порушень закону; б) усунення порушень закону; в) попередження 

порушень закону. 

Методи прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які 

здійснюють ОРД, – це передбачені законом та вироблені прокурорською практикою 

на основі закону і передового досвіду способи, прийоми та шляхи реалізації 

повноважень прокурора при здійсненні нагляду у сфері ОРД. Методи 

прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють ОРД, це 

те, яким чином, яким шляхом, за допомогою яких засобів здійснює прокурор свої 

наглядові повноваження [89]. 

Підхід М. А. Погорецького видається цілком слушним, оскільки категоріально 

прокурорський нагляд слід відносити саме до діяльності, а зміст діяльності, зокрема 

юридичної, передбачає виокремлення мети, завдань, суб’єктів та їх конкретних дій 

для виконання завдань та досягнення мети. Крім того, важливим для розуміння 

сутності будь-якої юридичної діяльності є її об’єкт і предмет. Якщо йдеться про 

прокурорський нагляд за діяльністю органів які проводять ОРД, дізнання, досудове 

слідство, то його предметом відповідно до скасованого Закону України «Про 

прокуратуру» є додержання законів цими органами (ст. 29 ч. 1) [223]. Такий самий 
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висновок щодо предмету прокурорського нагляду можна зробити з норм ст. 25 

чинного закону [217]. У теорії ОРД та кримінального процесу предмет 

прокурорського нагляду зазвичай розмежовують в залежності від відповідних видів 

діяльності – на нагляд за ОРД та нагляд за досудовим розслідуванням. Такої 

категорії як документування злочинів оперативними підрозділами (у площині 

здійснення за нею прокурорського нагляду) досі ніхто не розглядав. Але саме вона 

об’єднує діяльність правоохоронних органів з виявлення, розкриття та 

розслідування різних видів кримінальних правопорушень та здійснюється 

суб’єктами ОРД як в межах даної діяльності, так і в межах досудового 

розслідування. З нашого погляду, документування (як діяльність, результатом якої є 

створення або одержання документів) є єдиним юридично можливим засобом 

фіксації інформації у в ОРД та кримінальному процесі. Відомості, що зафіксовані 

(фото, відео, аудіо запис), але не оформлені відповідно до вимог ст. 99 КПК 

«Документи» (а також пов’язаних з нею норм КПК України і закону України про 

ОРД) не можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Без 

відповідної документальної форми зафіксовані (на папері або інших носіях 

інформації) відомості не можна долучити і до матеріалів ОРС. Саме виходячи з 

цього ми послуговувались терміном документування, який є усталеним в теорії ОРД 

та використовувався такими відомими криміналістами як Р. С. Белкін, 

В. К. Лисиченко, Є. Д. Лук’янчиков, М. В. Салтевський, В. Г. Гончаренко та ін. 

Відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх 

справ, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного 

бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і 

митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів 

Державної прикордонної служби України здійснюють СРД та НСРД в 

кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а 

підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього 

контролю Національного антикорупційного бюро України – за письмовим 

дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

(ч. 1). Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного 
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підрозділу користується повноваженнями слідчого (ч. 2). Окреслене зумовлює 

необхідність усвідомлення змісту діяльності оперативних підрозділів в межах ОРД 

та кримінального процесу, їх взаємозв’язку та відособленості, що, зокрема, 

проявляється у співвідношенні оперативно-розшукового документування та 

забезпечення кримінального процесуального доказування під час досудового 

розслідування у кримінальних провадження по злочинах у сфері банківського 

кредитування. Дане співвідношення має вагоме теоретичне й практичне значення. 

М. А. Погорецький, слушно зауважує, що розуміння під початковим етапом 

доказування «збирання доказів» на практиці призводить до того, що деякі 

працівники оперативних підрозділів вважають, що отримані ними під час 

оперативно-розшукового документування певні об’єкти речового походження чи 

документи, а інколи й вербальна інформація (повідомлення конфідентів чи інших 

осіб) вже є доказом у кримінальному провадженні. Інколи подібної помилки 

припускаються й слідчі, прокурори, залучаючи такі матеріали ОРД до 

кримінального провадження без будь-якої або без належної їх перевірки 

процесуальним шляхом, посилаючись на них, як на процесуальні докази при 

обґрунтуванні своїх процесуальних рішень, що є однією з причин слідчо-судових 

помилок, які призводять до порушення прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального судочинства [226]. Все окреслене повним обсягом стосується 

розслідування злочинів у сфері банківського кредитування. 

З часів формування кримінальної процесуальної науки та до наших днів 

теорію доказування (теорію доказів) розглядають як основу усієї системи 

судочинства, засаду всього кримінального процесу, начало, що його рухає, утворює 

його сутність, яка обумовлює і судоустрій, і всі головні форми судочинства [227, 

с. 7]. Тому досліджуючи взаємозв’язок оперативно-розшукового документування, 

кримінально-процесуального доказування у провадженнях щодо злочинів у сфері 

банківського кредитування та його забезпечення оперативними підрозділами 

доцільно першочергово розглянути поняття доказів і доказування. 

Критичний аналіз сучасних наукових досліджень проблем розуміння понять 

доказів і доказування у кримінальному процесі свідчить, що потрібно погодитися з 
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думкою М. А. Погорецького, який доказом у кримінальному провадженні вважає 

єдність фактичних даних, отриманих і закріплених у відповідній процесуальній 

формі, а також їх процесуальних джерел, на підставі якої сторони кримінального 

провадження, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та 

обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають 

доказуванню, та яка визнана доказом уповноваженими суб’єктами доказування, 

слідчим суддею та судом. Доказування М. А. Погорецький визначив як нерозривний 

цілісний процес, що полягає в отриманні доказів (пошуку і виявленні (вилученні) 

фактичних даних та їх джерел; перевірці, оцінці фактичних даних і їх джерел, їх 

процесуальному оформленні (закріпленні) й наданні фактичним даним та їх 

джерелам значення доказу у кримінальному провадженні та їх використанні для 

встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, в обґрунтуванні доказами своєї правової позиції сторонами 

кримінального провадження [226]. 

Для визначення поняття забезпечування доказування оперативними 

підрозділами у провадженнях по злочинам у сфері банківського кредитування, 

окрім, власне, розуміння доказування необхідно враховувати змістовне 

навантаження терміну «забезпечення» та встановлені законом права та обов’язки 

оперативних підрозділів. 

У загальновживаному значенні під забезпеченням розуміють створення 

надійних умов для здійснення чого-небудь; гарантування чогось; захист, охорона 

кого-, чого-небудь від небезпеки [228, с. 281]. Поняття «забезпечення» має досить 

широке трактування і включає до свого змісту багато напрямків діяльності, 

пов’язаної зі створенням належних умов функціонування соціальних систем, 

управлінських структур, технічних приладів та інших комплексів, технологій тощо 

[229, с. 7]. Таким чином, під забезпечуванням доказування у провадженнях по 

злочинах у сфері банківського кредитування будемо розуміти створення для нього 

належних умов, його гарантування та охорону. 

Виконуючи свій обов’язок, передбачений ст. 41 КПК України оперативні 

підрозділи створюють належні умови для доказування у провадженнях по злочинах 
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у сфері банківського кредитування через надання слідчому, прокурору протоколів 

НСРД та додатків до них. Адже фактичні дані, які містять ці документи після 

відповідної оцінки можуть бути визнані уповноваженими суб’єктами доказами та 

використані у кримінальних провадженнях щодо злочинів вчинених у сфері 

банківського кредитування.  

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачає, що у разі 

виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який здійснює ОРД, зобов’язаний 

невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про 

протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена 

Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування 

для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому 

Кримінальним процесуальним кодексом України. У разі, якщо ознаки злочину 

виявлені під час проведення ОРЗ, що тривають і припинення яких може негативно 

вплинути на результати кримінального провадження, підрозділ, який здійснює ОРД, 

повідомляє відповідний орган досудового розслідування та прокурора про 

виявлення ознак злочину, закінчує проведення ОРЗ, після чого направляє зібрані 

матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та 

груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до 

відповідного органу досудового розслідування [196, с. 7]. 

У КПК України (ст. 99 «Документи») передбачено, що матеріали, в яких 

зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані 

оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність»,  за умови відповідності вимогам цієї статті, є документами та 

можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази. 

Комплексний аналіз наведених положень дає підстави для висновку, що 

забезпечування доказування у провадженнях щодо злочинів, вчинених у сфері 

банківського кредитування може мати місце до початку досудового розслідування. 

Воно полягає в проведенні ОРЗ та оформленні документів за їх результатами, що в 

подальшому (після початку досудового розслідування) можуть бути використанні як 

докази у кримінальному провадженні щодо злочинів, вчинених у сфері банківського 
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кредитування. Таким чином, для досягнення поставленої нами мети необхідно 

провести порівняльний аналіз визначення понять доказів і доказування та 

документів і документування в кримінальному процесі й ОРД. 

До прийняття у 2012 році нового КПК України, вивчаючи діяльність 

підрозділів уповноважених на проведення ОРД, логічно та цілком достатньо було 

виокремлювати та визначати поняття матеріалів ОРД, документів ОРД, оперативно-

розшукового документування. Проте з введенням законодавчих новацій у 

кримінальний процес, діяльність оперативних підрозділів набула значно ширшого 

змісту ніж ОРД. Адже відповідно до ст. 41 КПК України до цієї діяльності потрібно 

зараховувати виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора 

на проведення НСРД. Саме тому, вважаємо доцільним виокремлювати та 

досліджувати не лише поняття, що пов’язані безпосередньо з проведенням ОРД, а й 

більш широкі – документи діяльності оперативних підрозділів, документування 

оперативними підрозділами. 

Відправне значення для визначення пропонованих понять має розуміння 

поняття документу загалом [132; 136; 138; 139 та ін.], його тлумачення у юридичній 

науці в цілому та таких її галузях як ОРД та Кримінальний процес.  

У статті 99 КПК України документ визначено як спеціально створений з 

метою збереження інформації матеріальний об’єкт, 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. Проте наука кримінального процесу відрізняється різноманітністю 

підходів до визначення поняття «документ». А. П. Запотоцькицй, досліджуючи на 

дисертаційному рівні документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному 

судочинстві, дійшов висновку що документом можна вважати будь-які предмети 

матеріального світу, придатні для фіксації та передачі у часі і просторі інформації 

(відомостей) з метою її збереження та суспільного використання [230]. 

Поняття документа у теорії ОРД та відповідних нормативно-правових актах не 

має єдиного визначення, що створює проблеми при використанні матеріалів ОРД у 

кримінальному провадженні.  
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М. А. Погорецький, провів критичний аналіз поглядів на загальнонаукове, 

криміналістичне й кримінально-процесуальне поняття документа, а також аналіз 

норм законодавства про ОРД та відомчих нормативно-правових актів для 

виокремлення характерних ознак документа. В результаті вчений дійшов наступних 

висновків: документ є матеріальним об’єктом, що виготовлений (зафіксований) на 

паперових, магнітних, оптичних носіях, перфострічках, перфокартах; він є засобом 

фіксації та засобом передачі інформації у часі і просторі за допомогою знаків 

письма та інших технічних засобів відтворення зображення та звуку, мистецьких 

засобів відтворення дійсності; має певні реквізити та форму; в ньому зафіксовані 

відомості (фактичні дані, інформація) що мають певне значення для його споживача 

[231]. Виходячи з цього, вчений слушно вбачає підстави для визначення документа 

ОРД як паперового або іншого матеріального носія, що призначений для зберігання, 

перетворення, передачі, посвідчення відомостей, на якому у знаковій чи в будь-який 

іншій спосіб та в певній формі зафіксована оперативно-розшукова інформація, 

отримана уповноваженими суб’єктами у визначений законом та відомчими 

нормативними актами спосіб, яка може мати значення для прийняття відповідних 

рішень в ОРД та інших встановлених законом сферах діяльності. 

З нашого погляду, поняття документування (незалежно від сфери людської 

діяльності) має бути похідним від поняття документа. Тож визначаючи поняття 

документування в діяльності оперативних підрозділів потрібно з огляду на 

розуміння поняття документа в ОРД, кримінальному процесі і криміналістиці. 

Документування в теорії ОРД називають або оперативним або оперативно-

розшуковим. З огляду на нерозривний зв’язок ОРД і кримінального процесу, а також 

названі вище законодавчі новації (ст. 41 КПК) вважаємо більш коректною назву 

оперативне документування (документування здійснюване оперативними 

підрозділами) [232].  

Аналіз поглядів на зміст оперативного документування, що висловлювались 

фахівцями в галузі ОРД А. Ф. Возним, Ю. І. Весловим, В. Г. Самойловим, 

І. В. Серевецьким, А. С. Шленовим, О. Ю. Шуміловим, Ю. Ю. Орловим, свідчить, 

що вони щільно пов’язують поняття документу та документування. Такі підходи 
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притаманні і представникам криміналістичної науки. Зокрема, Є. Д. Лук’янчиков 

зазначає, що документування у процесі інформаційного забезпечення розслідування 

слід розуміти як систему наукових рекомендацій, методів, технічних засобів 

закріплення та засвідчення перебігу і результатів процесуальних дій та ОРЗ, які 

здійснюються при провадженні в кримінальній справі, а також прийняття 

конкретних процесуальних рішень [159, с. 32]. Аргументи вчених на користь 

власних визначень документування (та їх окремих складових), здебільшого, є 

переконливими. Але, не вдаючись до полеміки, зауважимо, що для визначення 

документування ми пропонуємо застосувати інший підхід ‒ діяльнісний.  Отже 

пропонуємо оперативне документування розглядати як діяльність оперативних 

підрозділів, в результаті якої, з’являються документи, змістом яких є інформація 

(дані) про кримінальні правопорушення (фактичні дані і їх джерела). 

Документування злочинів має охоплювати не лише фіксацію інформації про 

підготовку та вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, у сфері банківського 

кредитування, а й пошук такої інформації. Отже документування оперативними 

підрозділами злочинів ‒ це отримання (здобуття) ними інформації (даних) про 

кримінальні правопорушення (фактичні дані і їх джерела) та її фіксації в 

установленому законодавством порядку в ході ОРД та при виконанні ними доручень 

слідчого і прокурора щодо проведення СРД та НСРД. 

Аналіз змісту діяльності оперативних підрозділів відповідно до КПК України, 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та підзаконних 

нормативно-правових актів  дає підстави для висновків, що документування 

злочинів у сфері банківського кредитування, які здійснюють оперативні підрозділи в 

ході ОРД, є одним із засобів забезпечення доказування у кримінальному 

провадженні та одночасно може бути і його складовою, якщо у подальшому 

результати документування  використовуються у кримінальному провадженні як 

докази відповідно до ч. 2 ст. 99 КПК України й відповідають вимогам ст. 85, 86 КПК 

України. Результати документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування при виконанні ними доручень слідчого та прокурора 

щодо проведення СРД та НСРД також можуть бути використані як докази у 



39 

 

кримінальному провадженні за умов їх відповідності вимогам КПК України. Між 

тим аналіз матеріалів практики свідчить про низьку ефективність використання як 

доказів у суді результатів документування оперативними підрозділами злочинів у 

сфері банківського кредитування, отриманих як у ході ОРД (до 5 %), так і при 

виконанні ними доручень слідчого та прокурора щодо проведення НСРД (до 8 %), 

що вказує також і на недостатню ефективність прокурорського нагляду у цій сфері. 

Водночас, зауважимо, що забезпечення доказування оперативними 

підрозділами не може зводитися лише до документування,  як засобу отримання 

доказів. Адже оперативні підрозділи можуть створювати умови для отримання 

слідчим доказів у кримінальному провадженні. Адже відомості здобуті оперативно-

розшуковими засобами, надають змогу вчасно й обґрунтовано провести слідчі дії, а 

також ретельно підготуватися до них. Така інформація багато у чому забезпечує 

успішне проведення слідчих дій [232]. Наприклад, оперативно-розшукові дані 

допомагають передбачити місце проведення обшуку, одержати інформацію про 

особистість обшукуваного й членів його сім’ї. Це дає змогу правильно визначити 

час проведення цієї слідчої дії, підготувати слідчо-оперативну групу, технічні 

засоби, намітити послідовність дій на місці обшуку і тактику розшукових дій, 

попередити можливий напад на учасників слідчої дії. Зокрема у грудні 2014 року 

працівниками Департаменту ДСБЕЗ МВС України за допомогою використання 

можливостей конфідентів, розвідувального опитування, аналітичної розвідки, була 

отримана інформація щодо діяльності посадовців одного з комерційних банків, які 

на підставних осіб (з використанням спеціально створеного фіктивного 

підприємства) оформили кредит (за рахунок бюджетних коштів) в розмірі три 

мільйони гривень без наміру його повертати. Кошти були переведені у готівкову 

форму через спеціально підготований конвертаційний центр. Формально жодних 

доказів (у науковому та юридичному розумінні цього терміна) отримано не було. 

Проте отримана інформація дала змогу вчасно прийняти рішення та ефективно 

провести НСРД, затримання й допити конкретних осіб, виїмки, обшуки. Це, у свою 

чергу дало можливість здобути докази злочинної діяльності, повним обсягом 

вилучити кошти і запобігти нанесенню державі збитків. Безумовно, що за 
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результатами ОРЗ оформлювалися відповідні документи, тобто відбувалося 

документування. Але при цьому самі документи, як процесуальні джерела доказів, 

слідчим не використовувалися. Він викоритав лише фактичні дані оперативного 

підрозділу для обрання тактики досудового розслідування, прийняття рішень про 

проведення подальших СРД, зокрема негласних. Отже, забезпечення доказування 

оперативними підрозділами відбувається і через надання слідчому інформації, що 

сприяє йому в отримані доказів. На стадії оперативного пошуку отримання такої 

інформації є результатом проведення ОРЗ. Під час досудового розслідування 

отримання відповідних фактичних даних відбувається межах виконання 

оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора. 

До того ж Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» (п. 6 ч. 1 ст. 

7) покладає на суб’єктів ОРД обов’язок забезпечення безпеки працівників суду і 

правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють ОРД, осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб. 

Виконання цієї вимоги законодавця дозволяє забезпечувати виконання завдань 

кримінального процесу загалом та доказування зокрема. 

Визначення змісту документування злочинів у сфері банківського кредитування 

зумовлює необхідність розуміння сутності даної категорії кримінальних 

правопорушень. Загальновизнаним є те, що злочини у сфері банківського 

кредитування становлять окрему групу злочинів у банківській сфері, які, в свою 

чергу, належать до економічних злочинів [205; 208; 209; 233, с.11; 234, с. 118; 235, 

с. 14 ]. Тому усі  питання пов’язані з документуванням злочинів у сфері 

банківського кредитування потрібно розглядати крізь призму документування 

економічних злочинів.  

У числі різного роду економічних злочинів  злочини у сфері банківського 

кредитування займають особливе місце, оскільки виявлення останніх визначається 

суттєвою специфікою та вимагає застосування і поєднання комплексу економічних і 

правових заходів. 

Кримінальний кодекс України, на відміну від деяких країн пострадянського 

простору не містить статей, що прямо передбачають кримінальну відповідальність 
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за незаконне отримання кредиту та ухилення від погашення кредиторської 

заборгованості. 

Аналіз наукових праць присвячених даній  тематиці (С. М. Андросов [241, с. 8, 

9], О. П. Бущан [236, с. 25–26]); А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика, Р. Л. Степанюк [234, 

с. 118]; С. С. Чернявський [233, с.11]; Н. М. Золотова [238, с. 8]; В. В. Пивоваров 

[235, с. 30]; Р. О. Рогалєв [237]; О. В. Старостенко [239]; О. О. Сухачов, 

І. О. Сухорада [207]; О. Тихонова [242] та ін.) дозволяє дійти висновку, що при 

розгляді злочинів у сфері банківського кредитування потрібно використовувати два 

підходи: у вузькому розумінні – це злочини, що безпосередньо посягають на 

кредитні відносини, і предметом яких є кредит – основні злочини цієї сфери; у 

широкому розумінні – це злочини, що посягають на відносини кредитного процесу, 

– основні злочини цієї сфери та злочини, що є способами вчинення основних 

(супутні). 

До основних злочинів у сфері банківського кредитування, на нашу думку, слід 

віднести протиправні діяння, передбачені КК України [243], що посягають на 

кредитні відносини шляхом обману або зловживання довірою, а саме: ст. 190 

КК України  (шахрайство); 191 КК України  (привласнення, розтрата кредитних 

ресурсів банку або заволодіння ними шляхом зловживання службовим 

становищем); ст. 192 КК України  (Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою); ст. 222 КК України  (шахрайство з фінансовими ресурсами).  

Статтею 190 КК України передбачено кримінальну відповідальність за 

заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи 

зловживання довірою (шахрайство). Кваліфікованими видами шахрайства є: 

шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, 

що завдало значної шкоди потерпілому; шахрайство, вчинене у великих розмірах, 

або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної 

техніки; шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою 

групою. 

Як правило, обман полягає у повідомленні потерпілому правдивих відомостей 

або приховуванні певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення 
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для поведінки потерпілого, з метою введення в оману потерпілого. Крім того, обман 

може виражатися й у певних діях (підміна предмету, його фальсифікація тощо). 

Зловживання довірою полягає у недобросовісному використанні довіри з боку 

потерпілого: для заволодіння чужим майном чи правом на нього винний 

використовує особливі довірчі стосунки, які склалися між ним і власником майна 

[244, с. 439–440]. 

Даною статтею також передбачений такий спосіб вчинення злочину, як обман 

шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 

(ч. 3 ст. 190 КК України). 

Якщо для шахрайського заволодіння кредитними коштами було використано 

створену або придбану юридичну особу – фіктивний суб’єкт підприємництва, дії 

винного слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст.ст. 190 та 205 

КК України [244, с. 550]. 

Ознаки, за якими можна відмежувати злочини, передбачені ст. 222 і 190 КК 

України: 

1. Під час вчинення шахрайства (ст. 190 КК України) винний завжди обертає 

чуже майно на свою або іншої особи користь, усвідомлюючи, що робить це 

всупереч волі власника при завідомій відсутності права на це майно. 

Не можна вважати достатньою ознакою злочину проти власності дії 

позичальника, який надавши завідомо неправдиву інформацію до банку, одержав 

кредит, який використав не за призначенням, витративши кошти, скажімо на 

погашення попередньої кредиторської заборгованості. 

2. Під час вчинення шахрайства (ст. 190 КК України) на момент надання 

завідомо неправдивої інформації до банку з метою одержання кредиту у особи не 

було наміру повертати кошти кредиторові, тобто був умисел на заволодіння ними з 

корисливих мотивів. 

Якщо винна особа, надаючи завідомо неправдиву інформацію, мала намір 

заволодіти кредитними коштами, але не одержала цих коштів з незалежних від неї 

причин, її дії треба кваліфікувати як готування чи замах на вчинення шахрайства, а в 

разі заволодіння коштами – як закінчене шахрайство незалежно від того, 
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розпорядилася ними винна особа чи ні (дане положення містить Постанова Пленуму 

Верховного Суду України № 10 від 6 листопада 2009 р. «Про судову практику у 

справах про злочини проти власності»). 

Злочин, передбачений ст. 191, може бути вчинений у формі: привласнення 

чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні; розтрати такого 

майна зазначеною особою (ч. 1 ст. 191); привласнення, розтрати або заволодіння 

чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим 

становищем (ч. 2 ст. 191). Привласнення полягає у протиправному і безоплатному 

вилученні (утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке знаходилось у його 

правомірному володінні, з наміром у подальшому обернути його на свою користь чи 

користь третіх осіб. У результаті привласнення чужого майна винний починає 

незаконно володіти і користуватись вилученим майном, поліпшуючи безпосередньо 

за рахунок викраденого своє матеріальне становище. Розтрата передбачає незаконне 

і безоплатне витрачання (споживання, продаж, безоплатну передачу, обмін, 

передачу в рахунок погашення боргу тощо) винним чужого майна, яке йому ввірене 

чи перебувало в його віданні. В результаті розтрати винний поліпшує майнове 

становище інших осіб шляхом безпосереднього споживання ними незаконно 

вилученого майна, позбавлення їх за рахунок витрачання такого майна певних 

матеріальних витрат, збільшення доходів інших осіб.[244, с. 523] 

Статтею 192 КК України передбачено кримінальну відповідальність за 

заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за 

відсутності ознак шахрайства. Кваліфікованим видом даного діяння є його вчинення 

за попередньою змовою групою осіб, або такого, що заподіяло майнову шкоду у 

великих розмірах. При цьому, майнова шкода визнається значною, якщо вона у 

п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а 

у великих розмірах – така, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян. 

У протиправних діях, відповідальність за які передбачена ст. 192 КК України, 

має місце так звана не передача належного – винний отримує майнову вигоду 

шляхом використання майна, яке мало перейти у власність тієї чи іншої особи. 
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Заподіяння майнової шкоди, відповідальність за яке передбачено ст. 192 КК 

України, охоплює: неправомірне неповернення чи несвоєчасне повернення власнику 

грошових коштів, що позбавляє власника можливості використовувати їх за власним 

бажанням і отримати певний дохід; отримання кредитів з використанням при цьому 

пільг, на які винна особа не мала права [244, с. 446]. 

Слід враховувати, що особливістю суспільно небезпечних наслідків злочину, 

передбаченого ст. 192 КК України, є те, що майнову шкоду становлять не лише 

прямі збитки (витрати) власника майна, а й неодержані власником кошти [244, 

с. 447]. 

Шахрайство з фінансовими ресурсами (ч. 1 ст. 222 КК України) законодавець 

тлумачить як надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, 

органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, 

банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, 

кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності – 

карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ті 

самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, – 

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ч. 

2 ст. 222 КК України). 

Об’єктом шахрайства з фінансовими ресурсами є встановлений 

законодавством порядок фінансування та кредитування господарської діяльності, 

права та законні інтереси кредиторів. Суспільна небезпека цього злочину полягає у 

порушенні встановленого законодавством порядку зайняття господарською 

діяльністю у сфері фінансів, незалежно від того, нормами публічного чи приватного 

права його врегульовано. Передбачені ст. 222 КК України діяння, порушують 

нормальне функціонування фінансово-кредитної системи у цілому, оскільки 

знижують її ефективність як важливого джерела фінансування економічного 

зростання і виконання соціальних програм, позбавляють фінансової допомоги тих 
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суб’єктів господарської діяльності, які її насправді потребують і намагаються 

отримати у законному порядку [214, с. 8]. 

Предметом цього злочину є інформація про діяльність громадянина-

підприємця, суб’єкта господарської діяльності, зміст якої винною особою умисно 

викривлюється з метою надання їй неправдивого характеру з тим, щоб ця 

інформація стала підставою для прийняття рішення про надання потенційному 

позичальникові кредиту. Інформація подається у вигляді документів, зокрема 

засобами електронного документообігу. 

Під поняттям інші кредитори слід розуміти небанківські фінансові та кредитні 

установи. До фінансових установ належать, крім банків, кредитні спілки, ломбарди, 

лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, інвестиційні фонди та інші 

юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг. 

З об’єктивної сторони шахрайство з фінансовими ресурсами характеризується 

активними діями у вигляді надання завідомо неправдивої інформації. Йдеться про 

очевидний, явний обман кредитора, який набуває, як правило, письмової форми і 

супроводжується використанням підроблених або іншим чином сфальсифікованих 

документів, які можна визнати засобом вчинення цього злочину. Ступінь, вид, 

характер підроблення або іншої фальсифікації в документах для кваліфікації за ст. 

222 КК України значення не має [214, с. 8]. 

Відповідальність за ст. 222 КК України виключається у разі, якщо обман має 

пасивний характер і полягає у приховуванні інформації, яку особа зобов’язана була 

повідомити на підставі закону чи договору, якщо це приховування не пов’язано з 

унесенням завідомо неправдивої інформації в документи, що подаються кредиторові 

і безпосередньо впливають на прийняття ним рішення щодо надання кредиту. 

Завідомо неправдива інформація – це відомості (про господарське становище, 

фінансовий стан, характер забезпечення кредиту та інші дані), про які 

позичальникові достовірно відомо, що вони приховують або перекручують реальні 

факти. У ці відомості злочинцем свідомо не внесено правильні або внесено 

неправильні (неповні) дані, що суттєво впливають на зміст наданої до банку 

інформації, оцінку останнім кредитоспроможності позичальника та мають 
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вирішальне значення для прийняття рішення про надання кредиту та його умови 

(розмір кредиту та відсотків, термін користування, характер забезпечення тощо). 

Надання інформації до банку – надсилання або інша передача (вручення) 

відповідних документів підрозділу банку або його уповноваженому працівнику в 

будь-який спосіб: поштою (зокрема електронною), нарочним, а також фіксування 

факту одержання саме цього роду документів. Кредитоспроможність – це здатність 

позичальника повністю у визначений термін розрахуватись за своїми борговими 

зобов’язаннями. Кожний комерційний банк встановлює критерії економічної оцінки 

фінансової діяльності клієнтів-позичальників на основі аналізу результатів їх 

фінансово-господарської діяльності. Методика проведення оцінки фінансового 

стану позичальника регламентується положенням, затвердженим у кожному банку 

[214, с. 8]. У будь-якому разі ці положення мають узгоджуватись з нормативними 

вимогами НБУ. 

Завідомо неправдивими є лише ті дані, які, впливаючи на волю банку-

кредитора, відповідно до вимог законодавства, нормативних актів банків й усталеної 

практики ділового обороту, враховуються у процесі прийняття рішення про надання 

кредиту. У зв’язку з цим, неточним є твердження про те, що надання до банку будь-

яких документів із завідомо неправдивою інформацією містить склад злочину. 

Оскільки у ст. 222 КК України йдеться про надання завідомо неправдивої 

інформації до або під час одержання кредиту, дії, вчинені після його надання, 

складу цього злочину не утворюють. 

Водночас у разі використання кредитної лінії, що передбачає надання позички 

у грошовій безготівковій формі частинами протягом певного проміжку часу, 

завідомо неправдива інформація може бути надана банку позичальником вже 

безпосередньо під час кредитування, тобто після укладання кредитного договору. 

Сума кожного кредиту у межах кредитної лінії оформлюється окремим строковим 

зобов’язанням, в якому вказується конкретний строк погашення позички. Якщо 

обман банку відбувається перед оформленням чергового строкового зобов’язання і 

видачею кредиту – частини загальної грошової суми, зазначеної у кредитній угоді, 

дії потрібно кваліфікувати за ст. 222 КК України [214, с. 10]. 
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Окрему групу в сукупності злочинів у сфері банківського кредитування 

становлять злочини, пов’язані з електронними розрахунками з використанням 

кредитних платіжних карток. Статистика органів внутрішніх справ України свідчить 

про те, що річний приріст «карткових» злочинів становить 35–40 % [245].  

За функціональними характеристиками платіжні картки поділяють на два 

основні види: кредитні та дебетові. Кредитна схема передбачає здійснення 

розрахунків за виконані клієнтом операції з використанням платіжної картки за 

рахунок коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії). Кредитна 

картка дозволяє її власнику одержувати визначений кредит при оплаті товарів чи 

послуг, вартість яких вища, ніж залишок на банківському (картковому) рахунку. 

При цьому, банком допускається певна обумовлена договором перевитрата коштів 

карткового рахунку (overdraft). У разі несвоєчасного повернення боргу за кредитом, 

наданим клієнту для проведення операцій за платіжними картками та сплати 

процентів (комісій), банк має право на застосування штрафних санкцій в розмірах, 

передбачених договором (тарифами банку). 

Відповідно до КК України до злочинів у сфері банківського кредитування, 

пов’язаних із використанням платіжних карток, слід віднести: шахрайство, вчинене 

шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 

(ч. 3 ст. 190 КК України); незаконні дії з документами на переказ, платіжними 

картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх 

виготовлення (ст. 200 КК України); несанкціоноване втручання в роботу 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361 КК України) [243]. 

Платіжна картка може розглядатися як предмет злочинного посягання 

виключно у ролі або засобу для переказу коштів, або носія інформації, що 

забезпечує переказ коштів. Водночас, платіжні картки можуть бути й знаряддям 

(засобом) учинення шахрайств у сфері банківського кредитування.  

На підставі проведеного аналізу, з урахуванням законодавчого визначення 

банківського кредиту та його принципів, можна сформулювати визначення злочинів 

у сфері банківського кредитування – це передбачені КК України суспільно 
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небезпечні, кримінально карані, винні діяння визначених законом суб’єктів 

кредитних відносин, що посягають на грошово-кредитну політику держави та 

безпосередньо направлені на порушення права власності банку на грошові кошти, 

або на встановлені законодавством принципи кредитування, шляхом протиправного 

отримання у тимчасове користування фінансових ресурсів банку на умовах 

забезпеченості, строковості, платності, повернення та цільового використання [207].  

Переважна більшість злочинів у сфері банківського кредитування являє собою 

множину діянь, що кваліфікуються у відповідних випадках за сукупністю 

економічних та інших, суміжних з ними, злочинів [246]. Тому, слід розрізняти 

злочини у сфері банківського кредитування, та злочини, пов’язані з ними, – супутні 

злочини, які виступають як спосіб учинення основних злочинів.  

До супутніх злочинів у сфері банківського кредитування слід віднести такі 

діяння, передбачені КК України: незаконні дії з документами на переказ, 

платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 

обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 КК України); фіктивне підприємництво 

(ст. 205 КК України); легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом (ст. 209 КК України); доведення до банкрутства (ст. 219 КК України); 

підкуп працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України); 

викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння 

ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх 

пошкодження (ст. 357 КК України); підроблення документів, печаток, штампів та 

бланків, їх збут, використання підроблених документів (ст. 358 КК України); 

несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку (ст. 361 КК України); несанкціоновані дії з інформацією, яка 

оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), 

автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої 

інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ст. 362 КК України); 

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України); 

перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України); службове 
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підроблення (ст. 366 КК України); службова недбалість (ст. 367 КК України) [207], а 

також прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою (ст. 368 КК України); підкуп службової особи юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 КК 

України); підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК України); 

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної винагороди службовій особі 

(ст. 369 КК України).  

Крім того, слід враховувати, що виготовленню підроблених платіжних карток 

та їх використанню передує ряд інших протиправних дій, які мають ознаки складів 

окремих злочинів. Можна виділити незаконний збір інформації про реквізити 

справжніх платіжних карток і стан карткових рахунків їх держателів, який можна 

кваліфікувати за наступними статтями КК України: ст. 231 КК України (Незаконне 

збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять 

комерційну таємницю); ст. 232 КК України (Розголошення комерційної таємниці); а 

в окремих випадках можлива додаткова кваліфікація за КК України: за ст. 358 КК 

України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, 

використання підроблених документів) – при підробленні та використанні 

посвідчень на ім’я держателя картки; за ст. 359 КК України (Незаконне 

використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) − 

при використанні технічного обладнання для скімінгу (копіювання вмісту магнітної 

стрічки), зняття інформації з каналів банкоматного зв’язку тощо. 

 

1.3. Предмет та межі прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування  

 

Проблеми предмету та меж прокурорського нагляду за органами, які проводять 

ОРД, дізнання, досудове слідство активно досліджуються  фахівцями у галузі ОРД 

та кримінального процесу [84; 89; 90‒93; 102; 110‒113; 115; 127; 129 та ін.]. 

Вивчення їх праць дозволяє дійти висновку про єдність поглядів науковців у тому, 

що предметом такого нагляду є законність діяльності вказаних суб’єктів, а також 
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обґрунтованість прийняття ними відповідних рішень (це, безумовно, стосується і 

документування оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування). Виходячи з цього, одною з важливих теоретичних засад даного 

дослідження є розуміння сутності поняття законності, як загалом, так і під час 

документування ними злочинів у сфері банківського кредитування. 

Оскільки основне призначення оперативних підрозділів полягає у проведенні 

ОРД, а НСРД, які вони виконують за дорученням слідчого, прокурора за своїм 

змістом співпадають з ОРЗ, то досліджувати питання законності документування 

злочинів у сфері банківського кредитування доцільно ґрунтуючись на результатах 

наукових розвідок проблем законності ОРД. 

Науковці визнають законність основним принцом ОРД [247, с. 20; 248, с. 515; 

248, с. 58]. Її розглядають як фундаментальне положення, що зумовлює існування та 

пронизує всю систему принципів цієї діяльності. Принцип законності засвідчує 

нерозривний зв’язок ОРД із правом. Тому його слід віднести до правових засад ОРД 

у цілому та документування злочинів у сфері банківського кредитування зокрема.  

Законність – явище багатогранне і може розглядатися, наголошували 

С. Д. Гусарєв, Р. А. Калюжний, А. М. Колодій, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко, 

О. В. Шмоткін, як принцип формування правової держави, як метод управління 

суспільством, як режим точного виконання закону. Законність також трактують як 

сукупність вимог і гарантій, що забезпечують порядок у державі [250, с. 42].  

Згідно з цією позицією, В. М. Момот законність в ОРД назвав нормативно-

правовими вимогами (положеннями), якими визначаються конкретні регулятивні 

функції і які зобов’язують усіх посадових осіб, що провадять ОРД, неухильно 

виконувати всі норми Конституції, чинного кримінального, кримінально-

процесуального та оперативно-розшукового законодавства [251, с. 120]. Проте, 

оскільки нормативно-правові вимоги становлять зміст правових норм, віднесення їх 

до категорії законності є дискусійним. Тому нам імпонують погляди тих науковців, 

які розглядають її з двох позицій: або як складне правове утворення, що є політико-

правовим виявом ідеї соціальної справедливості, який характеризує стан юридичної 

правомірності суспільних відносин, або як принцип діяльності державних органів, 
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що зумовлює режим точного й неухильного виконання та дотримання законів усіма 

владними суб’єктами (див., зокрема, [252]). Відповідно до предмета дослідження, 

будемо розглядати законність як принцип діяльності державних органів, а саме 

суб’єктів ОРД загалом та, зокрема, оперативних підрозділів, компетенцію яких 

становить документування злочинів у сфері банківського кредитування. 

Принцип законності, наголошує О. М. Бандурка, полягає в тому, що посадові 

особи ОВС, до компетенції яких входить ОРД, а також ті, які сприяють її 

провадженню або контролюють і наглядають за нею, зобов’язані виконувати вимоги 

законодавства в точній відповідності до їх змісту. Законність при здійсненні ОРД 

означає, що посадові особи ОП керуються у своїй діяльності нормами оперативно-

розшукового законодавства [249, с. 58].  

За твердженням А. О. Токарєва, законність як принцип діяльності системи 

правоохоронних органів держави, що зумовлює режим точного й неухильного 

виконання та дотримання законів усіма суб’єктами ОРД [252]. Широко цитованим в 

наукових дослідженнях з ОРД є визначення принципу законності як вимоги 

нормативного характеру, що зобов’язує суб’єктів ОРД, а також усіх осіб, залучених 

до виконання її завдань, неухильно й точно виконувати всі норми-принципи 

Конституції, чинного оперативно-розшукового, кримінального та кримінально-

процесуального законодавства. Принципом законності ОРД О. Ю. Шевчук вважає 

обов’язок точного й неухильного дотримання та виконання розпоряджень 

нормативно-правових актів як оперативними апаратами, так й іншими державними 

органами, юридичними особами й громадянами, суб’єктами оперативно-розшукових 

правовідносин [253, с. 299]. 

Отже, погляди науковців різняться. Насамперед це стосується категорій, на 

яких ґрунтуються визначення принципу законності ОРД. Вважаємо, що такою має 

бути керівна ідея, втілювана в певне правило, з якого не може бути винятків 

[228, с. 1125]. Обов’язок точного й неухильного дотримання і виконання норм права 

є змістом цього правила, а вимога нормативного характеру (відповідна норма права) 

– його формою. 

Немає одностайності й щодо визначення кола актів, норми яких підлягають 
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дотриманню та виконанню. Поширену позицію, з якої розглядають законність як 

чітке і неухильне дотримання та виконання законів й основаних на них підзаконних 

актів, А. О. Токарєв слушно піддає критиці. Під кутом зору змісту безпідставно 

вважати дотримання підзаконних актів законністю. Законність і називається 

законністю, оскільки передбачає дотримання законів, а не підзаконних нормативних 

актів, що, власне, є об’єктами законності. Саме тому реалізація урядових і відомчих 

норм являє собою не законність, а юридичну, державну дисципліну, адже режим 

законності в державі не може встановлюватися на розсуд окремих міністерств, 

відомств, їх органів і посадових осіб – їх акти не мають бути вихідними, коли 

визначатиметься сутність законності, тобто становить точне та неухильне 

дотримання саме законів. Слушність цього твердження доводять численні колізії 

між, наприклад, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» і 

нормативними актами МВС України.  

Крім цього, обмеження принципу законності правилом дотримання лише 

оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства 

невиправдано. Адже під час ОРЗ та НСРД можуть порушуватися не лише закони, 

які становлять її правову основу, а й інші законодавчі акти. 

Так під час проведення НСРД в межах досудового розслідування злочинів у 

сфері банківського кредитування існує загроза порушення оперативними 

працівниками окремих норм Господарського кодексу України, Закону України «Про 

банки та банківську діяльність». Зокрема це стосується необґрунтованого 

порушення банківської таємниці. 

У процесі візуального спостереження за особою, яка вчинила (готує) злочин у 

сфері банківського кредитування та перетинає державний кордон, оперативні 

працівники можуть порушити норми Митного кодексу України та Закону України 

«Про державний кордон України».  

 Практика свідчить, що діяння, вчинювані оперативними працівниками в 

процесі НСРД під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського 

кредитування, можуть характеризуватися і як кримінально карані (умисне 

пошкодження автомобіля об’єкта спостереження з метою обмеження інтенсивності 
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його пересування). Але проведення НСРД не є виправданням для посягання на інші 

суспільні відносини, охоронювані законом. 

Зміст законності ОРД та НСРД обмежується виконанням і дотриманням вимог 

законів її суб’єктами лише у зв’язку з виконанням ними своїх обов’язків та 

використанням повноважень. Якщо порушення закону працівником оперативного 

підрозділу не пов’язано з виконанням ним функціональних обов’язків, 

застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, використанням 

повноважень, то це не можна оцінювати як недотримання законності ОРД. Такий 

протиправний учинок слід розглядати як порушення законності в іншій сфері 

суспільних відносин.  

Таким чином, принцип законності в діяльності оперативних підрозділів під час 

ОРД та виконання доручень на проведення НСРД в межах досудового розслідування 

злочинів у сфері банківського кредитування полягає в точному й неухильному 

виконанні та дотриманні законодавства України їх посадовими особами при 

організації та проведенні цих дій. 

Досліджуючи зміст законності в ОРД вчені [254–257] часто спираються на 

положення про те, що дотримання принципу законності в ОРД, зводиться до 

виконання, зокрема, таких вимог: ОРД здійснюють лише визначені в законі 

підрозділи; ОРЗ забороняються за відсутності підстав, передбачених законом; 

виняткових і тимчасових заходів, що обмежують права і свободи людини, вживають 

лише тоді, коли іншим способом неможливо здобути фактичних даних для 

забезпечення інтересів кримінального провадження; у разі порушення прав і свобод 

людини або юридичних осіб, а також якщо причетність до правопорушення об’єктів 

ОРЗ не підтвердилась, оперативні підрозділи мають поновити порушені права й 

відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки; громадяни мають право у 

встановленому законом порядку одержати від органів, компетенцію яких становить 

ОРД, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії; 

конфіденційне співробітництво з особами має встановлюватися лише на засадах 

добровільності; опитування громадян, відвідування жилих та інших приміщень, 

використання їх і транспортних засобів в оперативно-розшукових цілях мають 



54 

 

здійснюватися за згодою громадян чи адміністрації підприємств, установ, 

організацій (за винятком негласних заходів); особи, які здійснюють ОРД, і ті, яких 

залучають до виконання її завдань, перебувають під захистом держави. 

З аналізу окреслених положень у контексті документування злочинів у сфері 

банківського кредитування оперативними підрозділами під час досудового 

розслідування випливає парадоксальний висновок: більшість наведених вимог їх не 

стосуються. Адже ці підрозділи не мають права приймати самостійних рішень щодо 

проведення СРД та НСРД і діють за дорученнями слідчих. Саме останні визначають, 

чи є можливість здобути необхідну інформацію без залучення сил і засобів 

оперативних підрозділів. Власне, вони і відповідатимуть за порушення прав, свобод 

громадян та відшкодовуватимуть збитки особам, які невиправдано стали об’єктами 

НСРД. Безпосередньо ініціатор (слідчий, прокурор) має давати пояснення з приводу 

обмеження прав і свобод громадян у разі їх звернення про незаконне проведення 

стосовно них зазначених НСРД. Усе це зумовлює необхідність дослідження 

принципу законності в діяльності оперативних підрозділів на рівні конкретних ОРД 

та НСРД, що проводяться під час досудового розслідування злочинів у сфері 

банківського кредитування. Таке дослідження також доцільно ґрунтувати на 

результатах наукового пошуку проблем законності ОРЗ. Вимоги принципу 

законності щодо конкретних ОРЗ, на думку О. Ф. Долженкова, А. Ф. Думка, 

І. П. Козаченка, полягають у тому, що вони: 

можуть здійснюватися лише з метою виконання практичних завдань боротьби зі 

злочинністю і тільки в межах компетенції, якою наділено той чи інший оперативний 

апарат ОВС. А це означає: по-перше, кожний оперативний підрозділ ОВС має право 

використовувати оперативно-розшукові можливості лише за своїм напрямом 

роботи, тобто в межах власної компетенції; ОРЗ по лінії іншої служби допускаються 

тільки за узгодженням з останньою, коли постає нагальна потреба в цьому; по-друге, 

сили, засоби й методи ОРД не можуть спрямовуватися проти окремих, не причетних 

до злочину громадян; 

мають унеможливлювати не лише провокування осіб, які становлять 

оперативний інтерес, на вчинення злочинів, а й створення умов, що сприяють 
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вчиненню злочинів; не повинні спричиняти нагромадження матеріалів щодо осіб, 

які готуються до злочинів або їх учиняють. Вони мають забезпечувати своєчасне 

запобігання злочинам, що задумуються та готуються, на ранніх стадіях розвитку та 

повне розкриття вчинених злочинів у найкоротший термін; не мають порушувати 

охоронювані законом права не лише стосовно не причетних до злочину осіб, а й 

права осіб, які тільки підозрюються в готуванні до злочинів або їх учиненні [258; 

259, с. 61]. 

М. Л. Грібов зазначає, що в цілому даний підхід збігається з концепцією 

відповідності ОРЗ принципу законності В. М. Атмажитова [260, с. 32]. Проте поза 

увагою лишилась ідея неприпустимості елементів фальсифікації ОРЗ [258]. 

Невід’ємною рисою втілення принципу законності ОРД щодо конкретних ОРЗ є 

правило їх проведення тільки на підставах із дотриманням умов, установлених 

чинним законодавством, а також оформлення їх результатів відповідними 

документами, на чому й наголошує О. М. Бандурка [249, с. 58]. 

Коментуючи зазначені положення в контексті документування злочинів у сфері 

банківського кредитування оперативними підрозділами, можна дійти таких 

висновків.  

Використання оперативно-розшукових можливостей тільки в межах своєї 

компетенції відповідає проведенню ОРЗ, а також виконанню доручень слідчого, 

прокурора на проведення СРД, НСРД лише оперативними підрозділами, 

компетенцію яких становить протидія злочинам у сфері банківського кредитування, 

а також негласними оперативні підрозділами, що спеціалізуються на проведенні 

окремих НСРД. 

Вимога унеможливлення проведення заходів стосовно осіб, не причетних до 

злочинної діяльності, не може повною мірою (з цілком об’єктивних причин) бути 

впровадженою в практику оперативних підрозділів з проведення ОРЗ та виконання 

доручень на НСРД під досудового розслідування злочинів у сфері банківського 

кредитування. Адже коло підозрюваних у вчиненні того чи іншого кредитно-

банківського злочину інколи виявляється досить широким. НСРД є одним із засобів, 

який дозволяє його звузити. Тому доручення на їх проведення часто оформлюють 
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стосовно декількох підозрюваних. Слід також зауважити, що певна частина об’єктів 

НСРД, урешті виявляються непричетними до злочинної діяльності. Але порушення 

законності тут немає. Вимушене втручання в особисте життя громадян у таких 

випадках здійснюють винятково з метою розслідування тяжких та особливо тяжких 

злочинів. І хоча ці особи не причетні до злочинної діяльності, проведення щодо них 

НСРД відбувається в межах відпрацювання слідчих версій під час досудового 

розслідування злочинів у кредитно-банківській сфері та в підсумку сприяє викриттю 

справжніх злочинців. Законність порушується в тому разі, коли у кримінальному 

провадженні, на підставі яких оформлено доручення на НСРД, відсутні дані, що 

вказують на ймовірність причетності об’єктів до вчинення або готування 

конкретного злочину в сфері банківського кредитування. Таке порушення 

законності відбувається з вини ініціатора (слідчого, прокурора), який веде 

кримінальне провадження. Працівників оперативного підрозділу можна вважати 

винними в порушенні законності, якщо вони здійснюють заходи без оформлення 

доручення або завдання. Таке трапляється тоді, коли сили і засоби оперативних 

підрозділів використовують не за призначенням (без мети боротьби зі злочинністю). 

Безсумнівно, що НСРД та ОРЗ, мають забезпечувати своєчасне виявлення, 

розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у сфері банківського 

кредитування у найкоротший термін. Проте це, імовірніше, стосується питань 

ефективності ОРД та кримінального процесу, а не забезпечення їх законності.  

Для усвідомлення сутності законності документування оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування теоретичний аналіз 

доповнимо дослідженням практики правозастосування, щоб виявити дії, які слід 

вважати порушеннями законності, та в подальшому віднайти засоби запобігання їм. 

Проведений нами аналіз матеріалів практики засвідчив, що під час 

документування злочинів у сфері банківського кредитування, працівники 

оперативних підрозділів часто вдаються до хитрощів аби приховати недоліки 

власної роботи (неповна фіксація ходу ОРЗ та НСРД, проведення їх з порушенням 

визначених термінів та зі зміною кола об’єктів, використання засобів 

непередбачених законом тощо). З цією метою допускається фальсифікація 
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підсумкових документів, а також їх невиправдане засекречування. 

Водночас, до порушень законності під час документування оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського потрібно відносити й розсекречування 

таких документів, якщо вони містять дані розголошення яких може призвести до 

небезпеки життю та здоров’ю негласних штатних та позаштатних працівників цих 

підрозділів. Тому питання обґрунтованості засекречування та розсекречування 

процесуальних документів мають входити до предмету прокурорського нагляду. 

Крім того, мають місце випадки, коли заради досягнення потрібного результату 

оперативні працівники порушують права і свободи осіб, які негласно 

використовуються як джерела інформації, залучаються до виконання завдань 

оперативних підрозділів для проведення ними ОРД та виконання доручень слідчого, 

прокурора на проведення НСРД. При цьому, використовуються шантаж, 

залякування та інші засоби, що порушують права людини, принижують її гідність. 

Отже, прокурор має запобігати таким випадкам, вчасно їх виявляти та вживати 

заходів прокурорського реагування. При цьому, якщо йдеться про ОРД, то 

втручання прокурора має стосуватися лише відновлення законності, та не зачіпати 

питань організації і тактики проведення ОРЗ.  

У зв’язку з викладеним, зауважимо, що ми підтримуємо думку тих науковців, 

які вважають, що в межах ОРД питання організації  роботи негласного апарату, до 

складу якого входять як штатні працівники оперативних підрозділів, так і особи, які 

співпрацюють з ними на негласній конфіденційній основі можуть бути предметом 

прокурорського нагляду, але лише в разі порушення в цій сфері чинного 

законодавства [84; 76]. Виходячи з того, що одним із спеціальних принципів ОРД є 

конспірація,  втручання прокурора в організацію і тактику ОРЗ може спричинити 

протидію оперативних підрозділів реалізації його наглядових повноважень загалом, а це 

призведе до переходу частини суспільно корисної діяльності (ОРД) на  нелегальне 

становище. Втручання прокурора в організацію і тактику негласних ОРЗ можливе лише 

тоді, коли він має обґрунтовані підстави щодо порушення законності при їх проведенні.  

Водночас при виконанні оперативними підрозділами доручень на СРД та НСРД 

(незважаючи на змістовну спорідненість ОРЗ та НСРД), їх організація і тактика, як 
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слідчими, так і оперативними підрозділами має входити до меж прокурорського 

нагляду. Адже, відповідно до ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор є процесуальним 

керівником досудового розслідування, в межах якого і проводяться усі СРД та 

НСРД. Як процесуальний керівник, задля забезпечення ефективності досудового 

розслідування, прокурор повинен бути наділений компетенцією визначати де, коли, 

з використанням яких сил і засобів мають проводитися ці дії, а також вирішувати 

окремі питання розстановки цих сил і засобів. Аналіз наукових праць фахівців у 

галузі ОРД, криміналістики та кримінального процесу [262–267] свідчать, що ці 

питання належать до сфери організації і тактики досудового розслідування. 

Підводячи підсумки зазначимо наступне. Вимогами законності щодо 

конкретних ОРЗ, СРД та НСРД оперативних підрозділів під час документування 

злочинів у сфері банківського кредитування є: застосування лише з метою боротьби 

зі злочинністю; наявність правових та фактичних підстав (наявність кримінального 

провадження або ОРС, а також доручення на проведення СРД та НСРД або завдання 

на проведення ОРЗ); сувора звітність у вигляді оформлення відповідних документів 

за результатами ОРЗ та НСРД, унеможливлення їх фальсифікації та використання не 

за призначенням, обґрунтованість їх засекречування та розсекречування; заборона 

застосування непередбачених законодавством засобів; обґрунтованість обмеження 

прав та свобод осіб щодо яких проводяться відповідні ОРЗ та СРД і НСРД; 

неприпустимість порушення прав і свобод громадян, які використовуються як 

джерела інформації, залучаються до виконання завдань оперативних підрозділів для 

проведення ними ОРД та виконання доручень слідчого, прокурора на проведення 

НСРД. Окреслені вимоги законності можна вважати елементами змісту предмету 

прокурорського нагляду за документуванням оперативними підрозділами злочинів у 

сфері банківського кредитування. 

Статтю 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» доцільно 

доповнити нормою щодо повноважень прокурора (винятково з метою припинення 

порушень законності під час ОРЗ) скасовувати організаційні і тактичні рішення, 

прийняті суб’єктами ОРД.  Частину 2 ст. 36 КПК України, доцільно доповнити 

нормою щодо повноважень прокурора приймати організаційні і тактичні рішення в 
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ході проведення СРД та НСРД, які є обов’язковими для виконання слідчим та 

оперативними підрозділами. Після внесення таких змін підзаконні нормативно-

правові акти необхідно привести у відповідність до законодавства. 

 

Висновки до першого розділу  

 

Спеціальних досліджень, предметом яких виступав би прокурорський нагляд за 

документуванням оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування, не проводилось в межах жодної з юридичних наук. Проте у теорії 

кримінального права та процесу, криміналістики, кримінології та оперативно-

розшукової діяльності, наявні потужні теоретичні напрацювання щодо сутності та 

особливостей вчинення цих злочинів, засад їх попередження, виявлення, 

розслідування та доказування. Крім того, у науках кримінального процесу та ОРД, а 

також у теорії судоустрою; прокуратури та адвокатури сьогодні накопичено чимало 

наукових здобутків щодо змісту, предмету та об’єкту, засобів, форм й методів 

прокурорського нагляду за діяльністю органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність та досудове розслідування. Системний аналіз всієї сукупності 

вказаних знань дозволяє отримати елементи, необхідні для моделювання тих 

положень і синтезу, тих висновків, що відповідатимуть реалізації мети та 

виконанню завдань даного дослідження. Основою зазначеного аналізу є 

систематизація усієї необхідної наукової інформації. Наукові розвідки проблем 

прокуратури розмежовуємо за трьома напрямами: історичний, загальнотеоретичний та 

спеціальний. До історичного зараховуємо: фундаментальні праці з питань виникнення 

та розвитку інституту вітчизняної прокуратури (В. Г. Клочков, В. В. Сухонос та ін.); 

дослідження історії прокуратури в окремих регіонах України (І. І. Шевчук, 

Н. Ю. Панич, А. Я. Трухан, І. С. Тегза та ін.). До загальнотеоретичного належать: 

1) доктринальні праці де розглядаються концептуальні засади діяльності 

прокуратури, що були розроблені радянськими вченими та їх попередниками на 

теренах Російської імперії:  
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по-перше, роботи присвячені загальним питанням організації і діяльності 

прокуратури (В. В. Гаврилов, Г. А. Мурашин, М. П. Маляров, С. Г. Новіков, 

Л. А. Ніколаева та ін.);  

по-друге, праці безпосередньо присвячені прокурорському нагляду за 

діяльністю органів, компетенцію яких становить виявлення, розкриття та 

розслідування злочинів (А. Н. Балашов, Д. М. Банаєв, В. І. Басков, С. Г. Березовська, 

Л. А. Биков, К. В. Верховський, В. Г. Даев, А. І. Долгова, А. Ф. Коні, 

М. Н. Маршунов,  М. В. Муравйов,  Г. І. Скарєдов, Н. С. Трубін та ін.) ; 

2) фундаментальні дослідження проблем діяльності прокуратури Української 

держави на сучасному етапі (М. М. Бурбика, Ю. М. Дьомін, М. В. Косюта, 

В. Г. Клочков, О. Р. Михайленко, В. Т. Нор, І. В. Озерський, М. А. Погорецький 

В. В. Сухонос, Л. Д. Удалова та ін.) ; 

3) наукові розвідки питань використання зарубіжного досвіду організації та 

діяльності прокуратури в Україні (Л. Р. Грицаєнко, Г. А. Мамедов, М. І. Мичко, 

Н. І. Холодницький та ін.); 

До спеціального напряму зараховуємо праці присвячені:  

1) прокурорському нагляду за органами, які проводять ОРД (В. О. Глушков, 

М. Л. Грібов, В. С. Зеленецкий, І. М. Козьяков В. В. Кулаков, С. І. Мінченко, 

С. М. Піскун, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, В. Л.Соколкін, І. О. Сухачова, 

В. О. Черков та ін.);  

2) загальним питанням прокурорському нагляду за діяльністю органів 

досудового розслідування (Д. В. Борзих, І. В. Вернидубов, Л. С. Жиліна, 

В. Т. Маляренко,  В. М. Юрчишин,  М. А. Погорецький,  Г. П. Середа, Є. Д. Скулиш, 

І. В. Єна, О. Н. Ярмиш та ін.);  

3) окремим приватним проблемам прокурорського нагляду за досудовим 

розслідуванням (О. О. Зархін, М. І. Зубрицький, А. А. Дворник, О. М. Косий, 

М. І. Копетюк, В. О. Кучер, О. В. Мельник, О. М. Обушенко, В. П. Півненко, 

І. В. Рогатюк, М. В. Руденко, О. Ю. Татаров, Я. М. Толочко, Г. Є. Тюрін та ін.)  

Наукові розвідки проблем документування оперативними підрозділами 

злочинів у сфері банківського кредитування поділяємо на:  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D$
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 Дослідження сутності документування в теорії криміналістики та ОРД: 

за часів СРСР (В. Д. Антонов, В. Д. Арсеньєв, А. Ф. Возний, Л. В. Вороніна, 

Ю. І. Веселов,  В. А. Галков,  Ю. М. Прокофьєв, В. Г. Самойлов, А. С. Шленов та 

ін.) та за часів незалежності України (Ю. П. Аленін, В. П. Бахін, В. І. Василинчук 

Т. В. Варфоломеєва,  В. І. Галаган,  В. І. Голосіченко, В. Г. Гончаренко, 

М. Л. Грібов,  Ю. М. Грошевий, В. П. Гмирко, А. Я. Дубинський, А. П. Запотоцький, 

В. С. Зеленецький, А. В. Іщенко, Є. Г. Коваленко, М. В. Костицький, 

В. П. Колмаков, В. С. Кузьмічов, В. К. Лисиченко, Є. Д. Лук’янчиков, А. О. Ляш, 

В. Т. Маляренко, Г. А. Матусовський, М. М. Михеєнко, О. Р. Михайленко, 

В. Т. Нор, Д. Й. Никифорчук, Ю. Ю. Орлов, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, 

М. І. Сірий, С. М. Стахівський, М. П. Стрельбицький, В. М. Тертишник, 

Л. Д. Удалова, В.Ю. Шепітько, О. Г. Шило, М. Є. Шумило та ін);  

 Кримінально-правові, криміналістичні, кримінологічні та оперативно-

розшукові проблеми протидії злочинам у сфері банківського кредитування 

(О. П. Бущан, В. І. Василинчук, М. Л. Грібов, О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьєв, 

С.О. Лук’яненко, М. А. Погорецький, О. О. Савченко, М. П. Стрельбицький, 

Л. М. Стрельбицька, О. В. Старостенко, О. О. Сухачов, І. О. Сухорада, 

О. Ю. Татаров, С. С. Чернявський та ін.).  

Документування злочинів у сфері банківського кредитування, які здійснюють 

оперативні підрозділи в ході ОРД, є одним із засобів забезпечення доказування у 

кримінальному провадженні та одночасно може бути і його складовою, якщо у 

подальшому результати документування використовуються у кримінальному 

провадженні як докази відповідно до ч. 2 ст. 99 КПК України й відповідають 

вимогам ст. 85, 86 КПК України. Результати документування оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування при виконанні ними 

доручень слідчого та прокурора щодо проведення СРД та НСРД також можуть бути 

використані як докази у кримінальному провадженні за умов їх відповідності 

вимогам КПК України. Між тим аналіз матеріалів практики свідчить про низьку 

ефективність використання як доказів у суді результатів документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування, отриманих 
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як у ході ОРД (до 5 %), так і при виконанні ними доручень слідчого та прокурора 

щодо проведення НСРД (до 8 %), що вказує також і на недостатню ефективність 

прокурорського нагляду у цій сфері. 

Прокурорський нагляд за документуванням оперативними підрозділами 

злочинів у сфері банківського кредитування – це заснована на законах та 

підзаконних актах діяльність прокурора із забезпечення законності діяльності 

оперативних підрозділів щодо отримання (здобуття) ними інформації (даних) про 

кримінальні правопорушення (фактичні дані і їх джерела) та її фіксації в 

установленому законодавством порядку в ході ОРД та при виконанні ними доручень 

слідчого і прокурора щодо проведення СРД та НСРД. 

Прокурорський нагляд за документуванням оперативними підрозділами 

злочинів у сфері банківського кредитування є приватним випадком прокурорського 

нагляду за документуванням злочинів оперативними підрозділами, а останній 

входить до біль широкої категорії – нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять ОРД, зараховуючи участь даних органів у досудовому розслідуванні у 

формі виконання доручень слідчого, прокурора. З даним твердженням погодилися 

92 % опитаних прокурорів (додаток В), 93% слідчих (додаток Б) та 89 % 

оперативних працівників (додаток А). 

Предметом прокурорського нагляду за документуванням оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування є дотримання цими 

підрозділами законності під час проведення ОРЗ у ході ОРД, СРД та НСРД у 

кримінальному провадженні, а також обґрунтованості прийняття ними відповідних 

рішень.  Змістом предмету прокурорського нагляду у цій сфері є: наявність 

заведеної ОРС та відкритого кримінального провадження; наявність правових та 

фактичних підстав для проведення відповідних ОРЗ та СРД і НСРД; законність та 

обґрунтованість застосування відповідних засобів при проведенні ОРЗ та СРД і 

НСРД; правильність та повнота фіксації в оперативних та процесуальних 

документах ходу й результатів ОРЗ та СРД і НСРД, а також складання та долучення 

до цих документів відповідних додатків; законність та обґрунтованість засекречення 

та розсекречення відповідних оперативно-розшукових та кримінальних 
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процесуальних документів; законність та обґрунтованість використання результатів 

відповідних ОРЗ та СРД і НСРД у доказуванні; законність та обґрунтованість 

обмеження прав та свобод осіб щодо яких проводяться відповідні ОРЗ та СРД і 

НСРД; дотримання прав та свобод осіб, які залучаються до ОРД та кримінального 

провадження оперативними підрозділами для виконання їх завдань. 

Втручання прокурора в організацію і тактику проведення оперативними 

підрозділами ОРЗ в ході ОРД є недоцільним. Водночас є необхідним розширення 

меж прокурорського нагляду, що здійснюється у формі процесуального керівництва 

за досудовим розслідуванням щодо організації і тактики проведення СРД та НСРД 

як слідчими, так і оперативними підрозділами. 

З метою посилення заходів реагування прокурором на порушення 

оперативними підрозділами законності при проведенні ОРЗ та СРД і НСРД в ході 

документування ними злочинів у банківській сфері необхідно внести відповідні 

зміни та доповнення до чинних КПК України, Закону України про ОРД  та інших 

правових актів. 

Положення щодо сутності прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування, а також 

щодо змісту принципу законності цього документування є основоположними 

складовими відповідної концепції (додаток Е), яку було розроблено нами за 

підсумками даного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОКУМЕНТУВАННЯМ ЗЛОЧИНІВ У 

СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ 

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

2.1. Прокурорський нагляд за документуванням оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування до заведення 

оперативно-розшукової справи  

 

Комплексний аналіз окремих норм Законів України «Про прокуратуру» [217], 

«Про оперативно-розшукову діяльність» [196], наказу Генерального прокурора 

України від 3 грудня 2012 року № 4/1гн «Про організацію прокурорського нагляду 

за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність» 

[218] дають підстави для висновку, що нагляд за діяльністю оперативних 

підрозділів, в числі іншого, своїм предметом визначають дії (з пошуку і фіксації 

фактичних даних про злочини), що мають місце до заведення ОРС. Це повним 

обсягом стосується злочинів у сфері банківського кредитування. 

Згідно з вимогами п. 4 ч. 3 ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» прокурор в межах своєї компетенції дає письмові вказівки про 

проведення ОРЗ з метою попередження та виявлення злочинів, про розшук осіб, які 

переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, 

ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно відсутні [196].  

Відповідно до пункту 4 наказу Генерального прокурора України від  

3 грудня 2012 року № 4/1гн «Про організацію прокурорського нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність» 

перевірки законності проведення ОРЗ та прийнятих при цьому рішень проводяться 

на підставі даних про відсутність позитивних результатів щодо попередження, 

своєчасного виявлення і припинення злочинів, розшуку осіб, які переховуються від 
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органів досудового розслідування, суду або ухиляються від відбування 

кримінального покарання, а також безвісно відсутніх осіб [218]. 

Вживання законодавцем у наведених нормах таких термінів як попередження, 

своєчасне виявлення і припинення злочинів передбачає, що оперативні підрозділи 

мають вживати для цього відповідних заходів ще до того, як заведено ОРС: з метою 

отримання підстав для проведення ОРД. При цьому оперативним підрозділам 

досить часто вдається не лише отримати такі підстави, а й виявити і 

задокументувати факти підготовки та вчинення злочинів у сфері банківського 

кредитування. Заходи, що вживаються для цього мають регламентуватися Законом 

України «Про оперативно-розшукову діяльність». Відповідно такі заходи є 

оперативно-розшуковими. З тим, що ОРД з виявлення та попередження злочинів у 

сфері банківського кредитування, проводиться до заведення ОРС (з цим погодились 

87,5 % опитаних оперативних працівників, та 69 % прокурорів) (Додатки А, В).  

Водночас аналіз інших норм зазначених вище правових актів (зокрема щодо 

повноважень прокурора) свідчить про те, що нагляд розпочинається лише із 

заведенням ОРС. Такої самої позиції дотримуються розробники методичних 

рекомендацій щодо проведення перевірок додержання законів органами внутрішніх 

справ при здійсненні ОРД Р. М. Говда, О. В. Геселев, які зазначають, що при 

виявленні фактів проведення ОРД без заведення ОРС чи ведення стосовно однієї 

особи декількох справ невідкладно відповідно до вимог статті 30 Закону України 

«Про прокуратуру» надавати доручення щодо проведення перевірки з метою 

усунення порушень закону керівнику відповідного органу внутрішніх справ. За 

результатами перевірки вирішувати питання про відповідальність осіб, які 

допустили порушення вимог закону [268, с. 20]. 

Разом з тим, створення оперативно-розшукових документів, що містять 

фактичні дані про злочини у сфері банківського кредитування може мати місце до 

заведення ОРС. На підставі даних, що містять означені документи в подальшому і 

виносять постанову про заведення ОРС. Зокрема це рапорт оперативного працівника 

про виявлення фактів підготовки або вчинення злочинів, що посягають на суспільні 

відносини пов’язані зі сферою банківського кредитування. До рапорту можуть бути 
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долучені негласно отримані копії документів, що свідчать про підготовку або 

вчинення злочинів, звукозапис розвідувального опитування проведеного 

оперативним працівником тощо.  

З цього приводу О. Куценко слушно зазначав, що прокурор здійснює нагляд 

не в цілому за законністю ОРД, а за незначною її частиною – законністю ведення 

ОРС, до яких потрапляє лише незначна частина документів, що складаються під час 

ОРД.  Наглядом охоплена лише мізерна частина правовідносин, що виникають під 

час ОРД [77]. Те, що ОРД, яка проводиться до заведення ОРС не потрапляє до сфери 

прокурорського нагляду підтримали 93 % опитаних оперативних працівників 

(додаток А) та 76 % прокурорів (додаток В). Це позбавляє прокурора можливості 

перевірити законність діяльності оперативних підрозділів на стадії оперативного 

пошуку, а також унеможливлює нагляд прокурора за виконанням цими підрозділами 

обов’язку передбаченого ч. 1 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» (з даним висновком погодились 88 % (додаток А) опитаних оперативних 

працівників, та 70 % прокурорів(додаток В)). 

До заведення ОРС дані отримують шляхом оперативного пошуку, який є 

початковим етапом пізнання в оперативно-розшуковій діяльності [269]. 

Для усвідомлення змісту оперативного пошуку дослідимо термін «пошук». У 

загальновживаному значенні це – шукання, розшукування чого-небудь, спеціально 

організоване розшукування кого-, чого-небудь з метою врятування; творча робота, 

спрямована на відкриття нового в науці, мистецтві, на виробництві 

тощо [228, с. 1099]. У гносеологічному розумінні – початкова стадія пізнавального 

процесу, знайдення істинного об’єкта. 

Аналіз наукової літератури відповідного напряму дозволив М. Л. Грібову 

констатувати, що у теорії ОРД оперативний пошук визначають як одну з 

організаційно-тактичних форм цієї діяльності та розглядають як виявлення (пошук) 

первинних оперативно-розшукових даних. Оперативний пошук спрямований на 

виявлення (знайдення) серед значної кількості однорідних об’єктів саме того, який 

має ознаки злочинності [270]. 
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Системний аналіз наукових праць, присвячених дослідженню оперативного 

пошуку, дав підстави М. А. Погорецькому, В. П. Шеломенцеву для визначення 

таких його основних ознак: оперативний пошук передує оперативній профілактиці 

та оперативній розробці; об’єктами оперативного пошуку є особи, предмети та події 

(факти), які є джерелами оперативної інформації; основним критерієм віднесення 

певної особи, предмету та події до об’єктів оперативного пошуку є те, що вони 

становлять оперативний інтерес для оперативних підрозділів правоохоронних 

органів, а первинна інформація про них є оперативно значущою для цих підрозділів; 

оперативний пошук здійснюється поза зв’язком з конкретною особою або фактом; 

конкретною справою, виконанням окремих завдань, розкриттям та розслідуванням 

окремих злочинів; вже відомими фактами та особами; здійснення оперативного 

пошуку ґрунтується на потенційній можливості розпізнання об’єкту пошуку за 

попередньо відомими ознаками, що властиві саме цим ще невідомим конкретним 

об’єктам пошуку (особі, предмету, події (факту), які підлягають встановленню в 

ході його здійснення; основними завданнями оперативного пошуку є отримання 

первинної інформації про осіб, предмети, події (факти), які становлять для 

оперативних підрозділів оперативний інтерес, а також перевірка цієї інформації для 

встановлення ознак злочину чи спростування інформації про нього; зміст 

оперативного пошуку становить постійна, активна, цілеспрямована пошукова 

робота, яка являє собою систему розвідувально-пошукових заходів, що 

здійснюються як особисто суб’єктами пошуку (особистий пошук), так і з 

залученням до нього відповідних сил і засобів, у тому числі інформаційних систем, 

відео- та аудіозапису, кіно- та фотозйомки тощо; підставою для початку пошуку 

первинної оперативно значущої інформації слугує законодавчий припис: пошук і 

фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, 

відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, 

розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та 

організацій з метою припинення правопорушень і в інтересах кримінального 

судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, 

суспільства і держави (ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову 
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діяльність»); для проведення розвідувально-пошукових заходів достатньо лише 

припущення щодо підготовки чи вчинення злочину за наявністю окремих ознак, що 

вказують на такі діяння або на осіб, які готують, вчиняють чи вчинили злочин, 

причому таке припущення може мати характер версії, що ґрунтується на певних 

фактах; оперативний пошук здійснюється у місцях найімовірнішого виявлення 

об’єктів пошуку, а саме: там, де криміногенні процеси мають тенденцію до 

повторюваності, регулярності проявів у часі та просторі, де ймовірною є поява осіб, 

які готують, вчиняють чи вже вчинили злочин, та спостерігається концентрація 

криміногенного контингенту; час і місце оперативного пошуку залежно від обставин 

визначаються суб’єктами пошуку та відповідними приписами (функціональними 

обов’язками, вказівками, планами тощо) [271].  

Сукупність тактичних прийомів, з допомогою яких встановлюються об’єкти 

пошуку, що становлять оперативний інтерес, у теорії ОРД розглядають як 

комплексний метод ОРД – оперативне розпізнання. Оперативне розпізнання 

визначається як встановлення осіб, предметів і подій, що являють оперативний 

інтерес, на основі виявлення їх групової належності або тотожності за попередньо 

відомими властивостями та ознаками. Основу застосування оперативного 

розпізнання, як слушно зазначається у правовій літературі, становить професійна 

орієнтованість виконавця на ознаки, що свідчать про те, що даний об’єкт може 

являти оперативний інтерес [247, с. 455–457].  

Об’єктами оперативного пошуку є особи, які готують або замислюють 

вчинення злочину; особи, які вчинили злочин; особи, від яких, з урахуванням їх 

поведінки, можна очікувати вчинення злочинів; особи, які вчинили злочин та 

переховуються від органів досудового розслідування та суду; майно, викрадене у 

результаті вчинення злочину або нажите злочинним шляхом; знаряддя та засоби 

вчинення злочину; предмети, що мають розшукове значення або заборонені до 

зберігання, носіння чи використання; обставини та умови, що сприяють вчиненню 

злочинів; факти (події) злочинів. Отже, оперативний пошук, наголошують 

М. А. Погорецький та В. П. Шеломенцев, це одна із форм оперативно-розшукової 

діяльності, яка являє собою систему розвідувально-пошукових заходів, що 
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здійснюються її уповноваженими суб’єктами для отримання та перевірки первинної 

інформації щодо осіб, предметів і подій, які становлять для оперативних підрозділів 

оперативний інтерес, з метою встановлення ознак злочину чи спростування 

інформації про нього [271]. 

Об’єктом оперативного пошуку, в числі іншого, є факти вчинення злочинів у 

сфері банківського кредитування та супутніх ним кримінальних правопорушень осіб 

причетних до їх вчинення та предметів, зокрема документів, що в подальшому 

можуть бути використані для початку досудового розслідування. 

Особи як об’єкти оперативного пошуку – це виявлені за відповідними 

ознаками співучасники злочинної діяльності (організатори, виконавці, пособники), а 

також громадяни, які знають про протиправну діяльність (потерпілі, очевидці, 

свідки). Інформація як про першу, так і другу категорію осіб відіграє важливу, а ча-

сом і вирішальну роль у боротьбі з кримінальними правопорушеннями у сфері 

банківського кредитування. 

До предметів, що становлять оперативний інтерес в процесі оперативного 

пошуку за досліджуваним напрямом роботи правоохоронних органів можна 

віднести: підроблені документи, дійсні документи, що містять дезінформацію для 

введення в оману працівників банку; майно, що придбане за кредитні кошти, 

отримані протиправним шляхом тощо. Відомості про такі предмети дають 

можливість вийти на їх власників, потерпілих, нерозкриті й латентні злочини, 

встановити коло причетних до їх вчинення осіб. 

До фактів, які становлять оперативний інтерес, в процесі оперативного 

пошуку за досліджуваним напрямом роботи правоохоронних органів належать 

реальні події, інформація що має значення для досягнення мети ОРД, але до цих 

органів не надходила. Це відомості про злочини у сфері банківського кредитування, 

що готуються або вже вчинені, кримінальні правопорушення, що не посягають 

безпосередньо на кредитні відносини, але можуть бути ознаками таких посягань, 

зустрічі банківських працівників з кримінальними елементами, формування 

протиправних угруповань, створення умов для полегшення і маскування злочинної 

діяльності тощо. 
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Таким чином, головною метою оперативного пошуку за напрямом боротьби зі 

злочинами у сфері банківського кредитування є виявлення ознак таких злочинів і 

причетних до них осіб, місця переховування майна та коштів отриманих шляхом 

шахрайства (ст. 190 КК України), шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК 

України), засобів легалізації доходів отриманих шляхом посягання на кредитні 

ресурси банків. Ця стадія документування злочинів у сфері банківського 

кредитування характеризується наступальним, розвідувальним характером, 

спрямованістю на боротьбу з таємно підготовленими і вчиненими злочинами, 

викриття конспірації злочинної діяльності. 

Отже, оперативний пошук злочинів у сфері банківського кредитування 

потрібно розглядати не лише як оперативно-тактичну форму ОРД, а й як стадію 

документування оперативними підрозділами відповідної категорії кримінальних 

правопорушень. 

Оперативні підрозділи, компетенцію яких становить боротьба зі злочинами у 

сфері банківського кредитування здійснюють збирання та документування 

конфіденційної інформації на підставі положень Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність».  Норми закріплені в даному Законі були колізійними з 

моменту його прийняття, а з внесенням змін і доповнень у зв’язку з веденням в дію 

нового Кримінального процесуального кодексу набули ще більшої суперечливості. 

Головною проблемою законодавчого регулювання діяльності оперативних 

підрозділів було і залишається питання заборони проведення ОРЗ без заведення 

ОРС, відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність». Ця норма створює проблеми в діяльності всіх без винятку оперативних 

підрозділів МВС України.  Як слушно зауважує М. А. Погорецький, щоб отримати 

підстави для заведення ОРС («наявність достатньої інформації, одержаної у 

встановленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою ОРЗ»), 

необхідно провести відповідну розвідувально-пошукову роботу [173, с. 156]. Певні 

ОРЗ мають проводитися для того, щоб отримати первинну інформацію про осіб, які 

готують і скоюють злочини, та кримінальні діяння, вчинені невстановленими 

особами. Ідеться, насамперед, про латентну злочинність. З огляду на предмет 
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нашого дослідження маємо зазначити, що на момент вчинення злочини у сфері 

банківського кредитування, здебільшого, мають латентний характер. 

На окреслену проблему вже неодноразово звертали увагу як науковці, так і 

практики [272–276 та ін.]. Але вже понад 22 роки законодавець не зважає на 

дисбаланс у правовому регулюванні та напрацювання науковців щодо його 

ліквідації. Більше того, він створює нові колізійні норми, які заважають 

нормальному функціонуванню інституту ОРД. Так, запровадивши у ст. 7 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» норму щодо необхідності 

невідкладно направляти матеріали зібрані в процесі ОРЗ, в яких зафіксовано 

фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп до відповідного органу 

досудового розслідування, законодавець створив ситуацію, коли оперативні 

працівники сумлінно слідують вимогам закону аби полегшити свою роботу та зняти 

з себе відповідальність. Вони не заводять ОРС, а відразу передають задокументовані 

результати оперативного пошуку до органу досудового розслідування. При цьому 

норми передбачені ч. 3 зазначеної статті вони ігнорують (у разі, якщо ознаки 

злочину виявлені під час проведення ОРЗ, що тривають і припинення яких може 

негативно вплинути на результати кримінального провадження, підрозділ, який 

здійснює ОРД, повідомляє відповідний орган досудового розслідування та 

прокурора про виявлення ознак злочину, закінчує проведення ОРЗ, після чого 

направляє зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні 

діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним 

кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування). Адже 

заведення ОРС в даному випадку створює додаткові труднощі в діяльності 

оперативних підрозділів. Саме так стверджують 98 % працівників підрозділів ОВС 

та СБ України, компетенцію яких становить боротьба зі злочинами у сфері 

банківського кредитування (додакок А). 

С. О. Сафронов констатує, що з появою означеного нормативного припису 

оперативні підрозділи, з метою послаблення службового навантаження, почали 

фіксувати лише ознаки незакінчених злочинів (готування або замаху) і передавати 

матеріали до органу досудового розслідування, а з часу початку кримінального 

file:///C:/laws/show/2341-14
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провадження припиняти ОРД та виконання будь-яких процесуальних дій – на 

вимогу п. 3.2.13 наказу МВС України від 17.12.2012 № 07 та ч. 2 ст. 41 КПК. На 

перший погляд здається, що ці дії є заходом попередження злочину, оскільки 

оперативний підрозділ не допускає вчинення закінченого злочину. Але, насправді, 

спостерігається зовсім інший негативний та соціально-небезпечний чинник. 

Використовуючи фрагментарність фіксації, яку здійснили оперативні підрозділи 

відносно діяльності фігурантів оперативної розробки та через зосередженість 

документування лише на зборі доказів щодо окремих ознак готування до злочину 

або замаху на злочин, підозрювані особи заявляють про наявність добровільної 

відмови від доведення злочину до кінця (ст. 17 КК), і це дає їм можливість уникнути 

кримінальної відповідальності. Наявність часового періоду між зафіксованими 

оперативними службами діями особи щодо окремих ознак готування до злочину або 

незавершеного замаху на злочин та початком слідчих дій стосовно підозрюваного 

дозволяє висувати злочинцям такі виправдувальні версії. Оскільки факт того, що 

готування або замах на злочин фігурантами оперативної розробки був остаточно 

завершеним не фіксується, довести те, що особа припинила готування або замах не 

за власної волі вкрай важко [277]. Саме такий стан речей спостерігається сьогодні 

щодо документування злочинів у сфері банківського кредитування. 

Розробники відомчих інструкцій з питань ОРД намагаються обійти проблеми 

створені законодавцем через формулювання положень цих документів таким чином, 

аби вони не сприймалися як такі, що суперечать КПК України та Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» [278], обґрунтовуючи таким чином 

проведення оперативного пошуку. Проте, заходи, що здійснюють суб’єкти ОРД для 

виконання її завдань, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», не можуть кваліфікуватись інакше як оперативно-розшукові. А 

відповідно, ОРЗ не можна здійснювати без заведення ОРС. Про будь-які справи, що 

передують заведенню ОРС в зазначеному Законі загалом не йдеться. Отже, маємо 

колізію між Законом та підзаконними нормативно-правовими актами, а також 

протиставлення законності й доцільності. 
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Ураховуючи викладене та загрозливі для безпеки держави масштаби 

злочинності в сфері банківського кредитування, з одного боку, та суспільно корисні 

наслідки проведення ОРЗ без заведення ОРС – з іншого, необхідно внести відповідні 

зміни до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» системного 

характеру з чітким визначенням ключових понять ОРД. Насамперед сформулювати 

поняття «оперативно-розшукові заходи». 

Вивчаючи поняття ОРЗ у сучасних наукових працях з теорії ОРД, 

контррозвідувальної діяльності, розвідки, криміналістики та кримінального процесу 

(після прийняття законодавства про ОРД у країнах СНД і Балтії), М. А. Погорецький 

виявив понад 30 його дефініцій [279; 280; 281, с. 482; 282, с. 38; 283; 284; 285; 286; 

287, с. 61 та ін.]. При цьому вчений дійшов висновку, що для визначення поняття 

ОРЗ важливим є встановлення його ознак, якими є: здійснення лише в межах ОРД; 

виконання мети та завдань ОРД; лише на підставі та у спосіб, визначені законом; 

уповноваженими на це державними органами та їх посадовими особами; як у 

гласній, так і в негласній формі; організація і тактика проведення ОРЗ становить 

державну таємницю; встановлення порядку проведення та документування 

відомчими нормативно-правовими актами. 

З огляду на викладене, М. А. Погорецький ОРЗ теоретично визначив як 

сукупність узгоджених, взаємопов’язаних і поєднаних між собою загальною метою 

та завданнями дій уповноважених державних органів та їх посадових осіб, які 

здійснюються на підставі та у спосіб, визначені Законом України «Про оперативно-

розшукову діяльність» і відомчими нормативно-правовими актами сукупність 

узгоджених, взаємопов’язаних і поєднаних між собою загальною метою та 

завданнями дій уповноважених державних органів та їх посадових осіб, які 

здійснюються на підставі та у спосіб, визначені Законом України «Про оперативно-

розшукову діяльність» і відомчими нормативно-правовими актами [288; 289]. 

М. Л. Грібов зазначає, що у практичній площині оптимальним вирішенням 

питання юридичного закріплення поняття ОРЗ є їх визначення як заходів, що 

проводяться з метою виконання завдань ОРД оперативними підрозділами 

відповідно до прав, наданих їм Законом України «Про оперативно-розшукову 
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діяльність», з подальшою диференціацією цих прав на такі, що можуть проводитися 

лише за умови заведення ОРС (у тому числі, відповідно до змісту Конституції 

України, потребують дозволу суду), і такі, що можуть бути проводитися без 

заведення такої справи [290; 291].  

На нашу думку, це логічно і доцільно. Адже передбачена чинним Законом 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» заборона проводити будь-які ОРЗ 

без заведення ОРС суперечить здоровому глузду. Водночас вважаємо, що у ч. 2 ст. 8 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» потрібно подати поняття 

ОРЗ, сформулювавши його таким чином: «оперативно-розшукові заходи – це дії 

працівників оперативних підрозділів з практичної реалізації прав, наданих їх цим 

законом». Адже такі заходи саме діями – діяльними актами, які і утворюють ОРД як 

цілісну державно-правову систему, і те, що вони спрямовані на виконання її завдань 

не викликає сумніву. 

Отже, у законі також має бути передбачена класифікація ОРЗ на основі 

ступеня їх можливої шкоди для законних прав та свобод громадян. У системі цієї 

класифікації права, які використовуються при проведенні документування під час 

оперативного (ініціативного) пошуку злочинів у сфері банківського кредитування, 

мають бути уведені до переліку таких, що не потребують заведення ОРС. 

Права надані оперативним підрозділам вважаємо доцільним розмежувати за 

критеріями: необхідності для їх реалізації порушувати недоторканість житла чи 

іншого володіння особи, конфіденційність інформації, що передається будь-якими 

засобами зв’язку або зберігається в умовах обмеженого доступу; розмежування 

місць де проводяться заходи на публічно доступні, публічно не доступні, публічні 

місця з обмеженим доступом. 

За власним рішенням працівники оперативних підрозділів повинні мати 

можливість проводити оперативно-розшукові заходи у публічно доступних місцях, 

на ресурсах комп’ютерних мережах з відкритим доступом (з дозволу керівника 

відповідного оперативного підрозділу). 
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За згодою прокурора – заходи у публічних місцях з обмеженим доступом 

(зараховуючи службові приміщення суб’єктів господарювання, органів державної 

влади та місцевого самоврядування, громадських організацій). 

З дозволу суду – заходи, що проводяться в житлі або інших публічно 

недоступних місцях, які перебувають у володінні особи, а також заходи, що 

передбачають отримання конфіденційної інформації, що передається будь-якими 

засобами зв’язку або зберігається в умовах обмеженого доступу. 

Місцем проведення ОРЗ потрібно вважати місце знаходження оперативних 

працівників, матеріальних засобів, що ними використовуються та ресурси 

комп’ютерних мереж які вони відвідують. 

Обмежений доступ у публічне місце потрібно розуміти як можливість 

перебування у такому місці особи у разі виконання нею встановлених власником або 

уповноважених ним осіб вимог (внесення оплати; попередній запис на прийом; 

особистий обшук службою безпеки або охороною; пред’явлення документів, що 

посвідчують особу та (або) її статус тощо; дотримання певного стилю одягу тощо). 

Обмеженим доступом до інформації потрібно розуміти можливість її 

отримання лише за згодою власника, користувача або уповноважених ними осіб. 

Окреслені новації: по-перше, дадуть змогу оперативним працівникам цілком 

легально здійснювати збирання первинної інформації щодо підготовки та вчинення 

злочинів у сфері банківського кредитування; по-друге, це дасть змогу шляхом 

прокурорського нагляду забезпечувати дотримання законності під час такої 

діяльності. 

У зв’язку викладеним потрібно зауважити, що здійснення прокурорського 

нагляду за проведенням ОРД до заведення ОРС має знайти формальний вираз у 

законі. Спроби запровадити відповідні норми вже мали місце. Так проект Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» [292] передбачав, що прокурор має 

право: на підставі заяв та інших повідомлень про порушення законності під час 

здійснення ОРД та з власної ініціативи, із зазначенням приводу, перевіряти 

оперативні добірки, ОРС, реєстраційні, облікові, звітні, статистичні, аналітичні 
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документи та інші відомості щодо проведення ОРЗ; припиняти провадження 

оперативної добірки, скасовувати незаконні постанови та інші рішення в ОРС. 

У процесі розгляду матеріалів оперативно-розшукової діяльності прокурор 

перевіряє законність заведення оперативної добірки або ОРС, обґрунтованість та 

законність проведення ОРЗ, пов’язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод 

людини, додержання визначених законом строків ведення оперативної добірки або 

ОРС, законність призупинення або поновлення строків ведення ОРС, законність 

закриття оперативної добірки або ОРС, переведення оперативної добірки в ОРС або 

ОРС одного виду в ОРС іншого виду. 

Обсяг документів та матеріалів ОРД, які розглядає прокурор по оперативній 

добірці або ОРС, визначається предметом перевірки. 

Ознайомлення прокурора з матеріалами оперативних добірок та ОРС 

проводиться у службових приміщеннях, закріплених за підрозділами, які 

здійснюють ОРД, до яких йому надається доступ. Про факт ознайомлення з 

документами прокурор робить відповідний запис із зазначенням дати ознайомлення. 

При цьому під оперативною добіркою розробники законопроекту розуміли 

організаційну форму накопичення матеріалів перевірки первинної інформації і 

фіксації її результатів. 

Означені пропозиції було підтримано відомими науковцями в галузі ОРД та 

Кримінального процесу (В. І. Василинчук, В. О. Глушков, Л. П. Скалозуб та 

ін.) [293]. 

Проте даний проект викликав жорстку реакцію Верховного Суду України, на 

офіційному сайті якого було розміщено критичні зауваження, зокрема, в частині 

збирання первинної інформації та оперативних добірок. Зокрема там зазначається, 

що нову редакцію законопроекту доповнено терміном «оперативна добірка», під 

якою розуміється організаційна форма накопичення матеріалів перевірки первинної 

інформації і фіксації її результатів (абзац двадцять другий статті 1 законопроекту) та 

яка, виходячи зі змісту частини першої статті 13 та частини третьої статті 14, є 

альтернативою ОРС. Разом з тим у частині другій ст. 13 законопроекту вказано, що 

в разі підтвердження даних про протиправну діяльність особи, стосовно якої була 
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заведена оперативна добірка на підставі відомостей, що містяться в матеріалах такої 

добірки, може бути заведена ОРС (може бути і не заведена?). У свою чергу, при 

веденні оперативної добірки дозволяється здійснення лише ОРЗ, передбачених 

пунктами 2, 4, 8 і 13 частини першої статті 11 (ОРЗ, проведення яких потребує 

отримання дозволу керівника органу (начальника оперативного підрозділу) та 

статтею 12 (ОРЗ, проведення яких не потребує отримання спеціального дозволу) 

законопроекту. Отже, більшість таких заходів може бути проведено тільки в межах 

ОРС, у тому числі і при збиранні первинної інформації. Вказані положення 

законопроекту чітко не встановлюють правового статусу оперативної добірки в 

межах ОРД та яким чином вона співвідноситься з ОРС. На наш погляд, 

запровадження ще однієї організаційної форми здійснення ОРД не має під собою 

жодних обґрунтованих правових або практичних підстав, а тому є недоцільним 

[294]. 

Окреслені положення та висновки свідчать про поверхневий підхід до аналізу 

законопроекту та некомпетентність його критиків у питаннях ОРД та кримінального 

процесу. Адже головна проблема цих взаємопов’язаних державно-правових систем 

полягала та досі полягає в тому, що суспільно-корисна, необхідна діяльність із 

виявлення злочинів та запобігання кримінальним правопорушенням перебуває поза 

законом, а одною з причин цього є те, що відсутня форма відповідного 

провадження, яка має передувати заведенню ОРС. Водночас і розробникам закону 

доцільно було б вдаватися до таких формулювань, які не можливо розуміти 

двозначно. 

З цих причин ми пропонуємо усі документи та матеріали, пов’язані з 

діяльністю оперативних підрозділів до заведення ОРС, накопичувати у справах 

оперативного пошуку. На відміну від оперативної добірки, справа оперативного 

пошуку відбиває термін усталений в теорії ОРД та практиці діяльності оперативних 

підрозділів. 

Легалізація та формалізація діяльності оперативних підрозділів до заведення 

ОРС у формі ведення справ оперативного пошуку позбавляє необхідності 

оперативних працівників вдаватися до певних хитрощів, приховувати власну роботу 
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з виявлення та профілактики кримінальних правопорушень, зокрема у сфері 

банківського кредитування, а також уникати заведення ОРС шляхом фіксування 

лише незакінченого злочину (підготовки або замаху). Наслідком такої легалізації та 

формалізації стане можливість прокурора наглядати за законністю діяльності 

оперативних підрозділів на етапі оперативного пошуку та за виконаннями ними 

своїх обов’язків, що передбачені ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» в частині попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів 

та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійснення 

профілактику правопорушень. 

Вказані пропозиції було викладено і детально обґрунтовано у пояснювальній 

записці (додаток Ж) до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо порядку проведення 

оперативно-розшукових заходів з метою профілактики, своєчасного виявлення і 

припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють їх вчиненню 

(додаток З) та направлено до Верховної ради України. 

Запропоновані нами заходи з виправлення становища щодо прокурорського 

нагляду за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування до 

заведення ОРС, здебільшого були позитивно сприйняті учасниками проведеного 

нами анкетування. Так пропозиції щодо законодавчого визначення ОРЗ підтримали 

93 % опитаних оперативних працівників та 89 % прокурорів; розмежування їх за 

чіткими критеріями на категорії які мають різних суб’єктів санкціонування: слідчий 

суддя, прокурор, начальник оперативного підрозділу підтримали 73,5 % опитаних 

оперативних працівників та 92 % прокурорів; формалізацію їх проведення до 

заведення ОРС через запровадження справ оперативного пошуку підтримали 68 % 

опитаних оперативних працівників та 79 % прокурорів; встановлення права 

прокурора безперешкодно знайомитись з переліком заведених справ оперативного 

пошуку, витребувати та вивчати їх, давати вказівки щодо заведення таких справ за 

конкретними напрямами боротьби зі злочинністю підтримали 23 % опитаних 

оперативних працівників та 99 % прокурорів (додатки А, В). 
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2.2. Прокурорський нагляд за документуванням оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування в межах оперативно-

розшукової справи. 

 

Наступним (після оперативного пошуку) етапом документування злочинів у 

сфері банківського кредитування є стадія оперативної розробки, яку в теорії ОРД, як 

і оперативний пошук, вважать формою цієї діяльності. Оперативна розробка (третя 

форма ОРД) є найефективнішою формою концентрації й використання агентурної та 

іншої негласної інформації при документуванні фактів протиправної діяльності 

окремих осіб і злочинних угруповань, осіб, які переховуються від слідства або суду, 

ухиляються від відбування кримінального покарання. Саме в рамках оперативної 

розробки найчастіше здійснюються прослуховування телефонних переговорів, 

негласне проникнення в житло, збирання і фіксація конфіденційної інформації, 

обмеження таємниці листування тощо [277]. 

Дана стадія документування злочинів у сфері банківського кредитування 

характеризується заведенням ОРС. Закон України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» у ст. 9 «Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності» жорстко регламентує ведення ОРС. У відомчих інструкціях щодо 

діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки, 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 

органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної 

служби України, органів Державної митної служби України ця регламентація 

набуває деталізації та, в кожному випадку, досить своєрідної інтерпретації. 

Заведення ОРС надає підрозділам, компетенцію яких становить боротьба зі 

злочинами у сфері банківського кредитування широкі можливості документування 

зазначених кримінальних діянь. Зокрема ст. 8 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» дозволяє її суб’єктам, в числі іншого: проводити 

контрольовану поставку та контрольовану і оперативну закупку товарів, предметів 

та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб 

незалежно від форми власності з метою виявлення та документування фактів 
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протиправних діянь (згідно з положеннями статті 271 КПК України у порядку, 

визначеному підзаконними нормативно-правовими актами); порушувати в 

установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-

господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами 

господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні; 

ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність 

підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються 

на утримання підрозділів, які здійснюють ОРД, виготовляти копії з таких 

документів, на вимогу керівників підприємств, установ та організацій (виключно на 

території таких підприємств, установ та організацій, а  з дозволу слідчого судді в 

порядку, передбаченому КПК України); витребовувати документи та дані, що 

характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя 

окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри 

їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів 

особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення в 

установленому порядку (вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських 

документів забороняється, крім випадків, передбачених Кримінальним 

процесуальним кодексом України); проводити операції із захоплення злочинців, 

припинення злочинів; відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників 

або мешканців для з’ясування обставин злочину, що готується, а також збирати 

відомості про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка; 

негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення 

такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у тому числі шляхом 

проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи згідно з положеннями статті 267 КПК України; виконувати 

спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації згідно з положеннями статті 272 КПК України; здійснювати 

аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 
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мереж, електронних інформаційних мереж згідно з положеннями статей 260, 263–

265 КПК України; накладати арешт на кореспонденцію, здійснювати її огляд та 

виїмку згідно з положеннями статей 261, 262 КПК України; здійснювати 

спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця 

згідно з положеннями статей 269, КПК України; здійснювати установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу згідно з положеннями статті 268 КПК 

України; створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані (помічені) або 

несправжні (імітаційні) засоби згідно з положеннями КПК України. 

Такий широкий спектр прав (у тому числі пов’язаних з обмеженням законних 

прав та свобод громадян) зумовлює актуальність питання про дотримання 

оперативними підрозділами законності під час провадження в ОРС.  

Одним з головних засобів забезпечення законності діяльності оперативних 

підрозділів під час провадження в ОРС, заведеній з метою викриття злочинів у сфері 

банківського кредитування є прокурорський нагляд.  

Підстави здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при 

провадженні в ОРС, в тому числі і щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування, закріплено в наступних законодавчих актах: ст. 121 Конституції 

України [216], ст. 25 Закону України «Про прокуратуру» [217], ст. 14 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» [196], ст. 24 Закону України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ст. 28 Закону 

України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві» [295], а також наказі Генерального прокурора України «Про 

організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність» від 3 грудня 2012 року № 4/1гн [218]. 

Аналіз положень ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» дозволяє дійти висновку, що повноваження прокурора, визначені 

законодавцем є цілком достатніми для виявлення порушень законності 

документування оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування. Але для належної реалізації цих повноважень необхідний 

відповідний механізм. Такий механізм запроваджено Наказом Генерального 
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прокурора України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність» від 3 грудня 

2012 року № 4/1гн. [218].  

Р. М. Говда, О. В. Геселев, аналізуючи даний документ, слушно зазначають, 

що перевірки додержання оперативними підрозділами вимог законів при проведенні 

ОРД можуть бути загальними (суцільними, коли перевіряються всі ОРС, та 

тематичними, коли перевіряються тільки ОРС окремої тематики) і такими, під час 

яких перевіряються конкретні скарги громадян або повідомлення, в межах 

відомостей, які в них містяться [268].  

Також перевірки можуть бути плановими і позаплановими. Це зокрема 

стосується тематичних перевірок з приводу дотримання оперативними підрозділами 

законності під час документування злочинів у сфері банківського кредитування. 

У ході підготовки до здійснення таких перевірок доцільно ознайомитися з 

довідками попередніх перевірок, документами реагування, внесеними за їх 

результатами, та результатами їх розгляду, зі скаргами громадян та зверненнями 

юридичних осіб, у яких є дані про можливі факти порушень закону працівниками 

оперативних підрозділів [268]. 

Вивчення цих документів дасть змогу з’ясувати, які порушення закону можуть 

бути допущені оперативними підрозділами під час здійснення ОРД з викриття 

злочинів у сфері банківського кредитування, чи вживаються керівниками 

оперативних підрозділів відповідні заходи щодо усунення порушень закону тощо.  

Проведенню тематичних перевірок з приводу документування оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування має передувати вивчення 

основних статистичних, облікових даних про рух ОРС з даного напряму роботи, а 

також проведення відповідних ОРЗ. Це дані про: залишок ОРС на початок звітного 

періоду і кількість заведених у звітному періоді; зупинені або закриті ОРС щодо 

злочинів у сфері банківського кредитування, підстави прийняття таких рішень; 

звернення з клопотанням до слідчого судді за дозволом на проведення заходів, що 

тимчасово обмежують права і свободи людини, та ухвали слідчого судді про 

надання або відмову в такому дозволі у справах досліджуваної тематики; відомості 
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про проведення ОРЗ, які тимчасово обмежують права і свободи людини, до 

отримання ухвали слідчого судді у цих справах; вказівки прокурора в ОРС та 

результати їх виконання, скасовані незаконні постанови оперативно-розшукових 

підрозділів; надання згоди прокурором на продовження строку проведення ОРЗ; 

доручення органів досудового розслідування, прокурора, ухвали слідчого судді, 

суду і запити уповноважених органів, установ та організацій про проведення ОРЗ у 

справах про злочини у сфері банківського кредитування; постанови органів 

досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та інших уповноважених 

службових осіб про застосування заходів безпеки. 

Зазначені дані повинні міститися у відповідних нарядах з документами 

наглядової діяльності (номенклатурні справи з повідомленнями про заведення, 

закриття ОРС, про проведення ОРЗ, які не потребують рішення прокурора чи 

дозволу суду), а за необхідності – спеціально витребувані на підставі статті 14 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

Як слушно зазначає О. Куценко, основою перевірки законності ОРД є 

перевірка законності заведення ОРС [77], що повним обсягом стосується діяльності 

оперативних підрозділів з викриття злочинів у сфері банківського кредитування. 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» у ст. 9 досить чітко 

формулює вимоги щодо заведення ОРС. Проте на практиці вони досить часто 

виконуються не повним обсягом або взагалі ігноруються. 

Аналіз результатів прокурорських перевірок щодо ОРС, заведених з метою 

викриття злочинів у сфері банківського кредитування ОРС показує, що в низці 

випадків не заводяться або заводяться несвоєчасно. Подібні тенденції мають місце і 

щодо інших напрямів боротьби зі злочинністю [77; 92; 296]. 

Сьогодні більшість ОРС, що заводяться з метою викриття злочинів у сфері 

банківського кредитування заводяться за повідомленнями осіб, які співробітничають 

з оперативними підрозділами на конфіденційних засадах. О. Куценко цілком слушно 

відмічав, що за результатами порівняльного аналізу інформації викладеної у 

повідомленні з довідкою про її перевірку, а також з рапортом про заведення ОРС та 

відповідною постановою виявляється важлива обставина: обсяг інформації про 
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вчинений злочин збільшується із складанням кожного з вказаних документів. У 

підсумку прокурор змушений приймати рішення про законність заведення ОРС не 

на підставі об’єктивної інформації, а на підставі вторинних документів складених 

оперативними працівниками: рапортів про отримання інформації, довідок про 

перевірку інформації, витягів з повідомлень осіб, які співпрацюють з 

правоохоронними органами.  

При цьому слід зауважити, що здійснюючи ОРД у сфері банківського 

кредитування оперативні працівники віддають перевагу конфіденційному 

співробітництву з колишніми працівниками правоохоронних органів 

працевлаштованих у банках (76,5 %), особами наближеними до учасників 

організованих злочинних формувань, що діють у сфері економіки (12,5 %) та 

іншими категоріями конфідентів (11,0 %). Таке співробітництво офіційно 

оформлюють лише у поодиноких випадках (0,5 %). У разі отримання інформації про 

готування або вчинення кримінального правопорушення досліджуваної категорії від 

агентури його оформлюють як повідомлення особи, що суто формально перебуває 

на зв’язку оперативного працівника (67,5 %) або як результат заходів особистого 

пошуку (22,0 %). 

На стадії заведення ОРД з викриття злочинів у сфері банківського 

кредитування часто допускається недотримання строків, відведених оперативним 

працівникам на повідомлення прокуророві про заведення ОРС. 

Важливою складовою оцінки прокурором законності заведення ОРС щодо 

підготовки та вчинення злочинів у сфері банківського кредитування, а також 

причетних до цього осіб є наявність достатньої інформації, одержаної в 

установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-

розшукових заходів і засобів. Водночас Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» не встановлює критеріїв за якими означену інформацію 

можна визнати достатньою та не висуває будь-яких вимог до її змісту. При цьому 

серед джерел такої інформації законодавець визначає «повідомлення посадових 

осіб» та «матеріали правоохоронних органів». Такі формулювання призводять до 

зловживань при заведенні ОРС щодо злочинів у сфері банківського кредитування. 
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Так, О. Куценко зазначає, що ОРС часто заводяться на підставі лише рапортів про 

надання дозволу на заведення справи, в якому зазначається про отримання 

інформації про вчинення злочину. У подальшому в постановах про заведення ОРС 

вказано, що посадова особа заводить ОРС на підставі матеріалів перевірки свого 

рапорту, що є абсурдом. 

Отже на законодавчому рівні необхідно встановити критерії достатності 

інформації необхідної для заведення ОРС та вимоги до її джерел. Спираючись на ці 

критерії та вимоги прокурор має приймати рішення про законність заведення ОРС 

або скасовувати постанови про їх заведення. 

Закон не визначає конкретного терміну, протягом якого прокурор 

зобов’язаний перевірити законність заведення такої справи. З метою недопущення 

необґрунтованого здійснення ОРЗ, у разі незаконного заведення ОРС проведення 

такої перевірки повинно бути здійснено не пізніше 5 днів від часу отримання 

відповідного повідомлення, як це передбачено пунктом 7 наказу Генерального 

прокурора України від 3 грудня 2012 року № 4/1гн. Вважаємо за доцільне 

унормувати дане положення на законодавчому рівні. 

Як слушно зауважують Р. М. Говда та О. В. Геселев, слід мати на увазі, що 

внесеними до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» змінами 

обмежено підстави для заведення ОРС (категорія «Захист»). У зв’язку із цим 

необхідно ретельно вивчати матеріали, що стали підставою для заведення ОРС, щодо 

того, чи містять вони інформацію саме про готування до вчинення злочину. В іншому 

випадку постанова про заведення такої справи підлягає скасуванню, а матеріали, за 

наявності усіх для цього підстав, – направленню до слідчого підрозділу для 

вирішення питання про початок та здійснення досудового розслідування.  

Чимало порушень законності допускається оперативними підрозділами 

безпосередньо під час проведення ОРЗ у ОРС щодо викриття злочинів у сфері 

банківського кредитування. Зокрема вивчення ОРС цієї тематики дозволяють постійно 

виявляти опитаним нами прокурорам (додаток В) наступні порушення, що мають місце 

при здійсненні ОРЗ, у тому числі тих, що тимчасово обмежують конституційні права 

громадян: проведення заходів не передбачених законодавством (26 %); проведення 
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ОРЗ з порушенням встановленого порядку (94 %); не відповідність ОРЗ цілям і 

завданням ОРД визначеним законом (39 %), ступеню суспільної небезпеки злочинних 

посягань та загрозі інтересам суспільства і держави (45 %); проведення ОРЗ без 

дозволу слідчого судді та погодження прокурора, як того вимагає закон (9 %); не 

виконання вказівок прокурора про проведення ОРЗ (33 %); не дотримання 

встановлених законом строків проведення ОРЗ (48 %); не своєчасність направлення 

зібраних матеріалів до відповідного органу досудового розслідування для початку та 

здійснення досудового розслідування (29 %), або не повідомлення відповідному органу 

досудового розслідування та прокуророві про виявлення ознак злочину під час 

проведення ОРЗ, що тривають, та неможливість направлення таких матеріалів до 

закінчення відповідних заходів у зв’язку з тим, що їх припинення може негативно 

вплинути на результати кримінального провадження; порушення прав і свобод особи 

при проведенні відповідних заходів (33%); невиправданість окремих обмежень прав і 

свобод людини при проведенні ОРЗ виключно з підстав та у порядку, передбачених 

законом (21 %); не своєчасність повідомлення прокурора про здійснення ОРЗ, які не 

потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора (27 %); не відповідність 

вимогам закону стану відомчого контролю за ОРД (32 %). Крім того, при проведенні 

ОРЗ з викриття злочинів у сфері банківського кредитування інколи має місце не 

виконання вказівок прокурора, наданих згідно зі статтею 14 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність». 

Проведене нами дослідження засвідчило, що зазначені порушення мають суто 

суб’єктивні причини, до яких належать: свідоме або ненавмисне невиконання 

оперативними працівниками вимог законодавства України; недостатній рівень 

професійної підготовки керівного та оперативного складу оперативних підрозділів; 

неналежне матеріально-технічне забезпечення ОРД; неналежний рівень взаємодії 

оперативних підрозділів; неефективність прокурорського нагляду та відомчого 

контролю за проведенням ОРЗ; надмірна необґрунтована завантаженість 

оперативних працівників, слідчих та прокурорів.  

У зв’язку з викладеним, цікавим є те, що на думку 83 % опитаних банківських 

працівників, правоохоронні органи України мають в своєму розпорядженні достатні 
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сили, методи і засоби для належної протидії злочинності у сфері банківського 

кредитування. Проте, ефективно робити це перешкоджає: низький рівень підготовки 

їх працівників (85 % опитаних); відсутність належної зацікавленості з боку 

банківських структур (76 % опитаних); відсутність координації діяльності різних 

правоохоронних органів у протидії злочинам даного виду (71 % опитаних). 

Ефективним заходом запобігання порушенню прав і свобод громадян є 

погодження прокурором клопотання оперативного підрозділу дозволу про 

проведення ОРЗ, які обмежують права і свободи людини в межах ОРС щодо злочинів 

у сфері банківського кредитування. Аналіз результатів погодження відповідних 

клопотань дозволяє опитуваним нами прокурорам (додаток В) стверджувати, що 

найбільш типовими порушеннями є: не повне і неточне зазначення назви 

апеляційного суду, слідчим суддям якого надано право розглядати клопотання (73 %); 

невірне формулювання найменування клопотання (69 %) або його відсутність (14 %); 

неповне, неточне зазначення ОРС, її дати заведення та номера (57 %); відсутність 

інформації про підготовку конкретного злочину щодо якого заведена ОРС, та 

відповідної статті КК України (61 %); відсутність даних про наявність в діях особи 

ознак готування до вчинення саме тяжкого або особливо тяжкого злочину, про 

неможливість одержати інформацію про особу та злочин, що готується у інший 

спосіб (з відповідним обґрунтуванням) (58 %); не визначеність у клопотанні мети 

застосування цих заходів (запобігання, припинення чи виявлення злочину тощо) (62 

%); неповне, невірне зазначення у клопотанні відомостей про особу, місце або річ, 

щодо яких необхідно провести ОРЗ або ігнорування цього (42 %); невідповідність 

найменування заходів, які необхідно здійснити переліку, зазначеного в частині 2 

статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», глави 21 КПК 

України (22 %); не відповідність зазначених у клопотанні строків вимогам статті 249 

КПК України, не відповідність цих строків межам встановленого строку ведення ОРС 

(29 %); відсутність у клопотанні дати його винесення та норм закону, відповідно до 

яких воно вноситься (67 %); відсутність у посадової особи оперативного підрозділу 

повноважень для винесення клопотання (32 %).  
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Одночасно з викладеним слід зауважити, що закон недостатньо чітко 

встановлює процесуальний порядок проведення ОРЗ на проведення яких потрібно 

отримувати дозвіл суду. Так, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» передбачає, що прийняття рішення про проведення ОРЗ, подання та 

розгляд відповідних клопотань, проведення ОРЗ, фіксація та використання їх 

результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та інші 

питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 КПК України з 

урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення ОРЗ, 

суб’єкта ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування клопотання про їх 

проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею, використання 

результатів ОРЗ та інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення. 

Прийняття рішень про проведення ОРЗ, які не потребують дозволу слідчого судді 

або рішення прокурора, здійснюється керівником відповідного оперативного 

підрозділу або його заступником з повідомленням про прийняте рішення прокурора. 

Посилання в тексті статті на норми КПК (з урахуванням особливостей Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність) залишає певну невизначеність, 

надаючи змогу розробникам відомчих нормативних актів для власних інтерпретацій. 

Відповідно до частини 2 статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» оперативні підрозділи можуть здійснювати ОРЗ, які тимчасово 

обмежують конституційні права громадян, у порядку, передбаченому статтею 250 

КПК України (з урахуванням окремих особливостей, встановлених у частині 2 статті 

8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»), до отримання 

відповідної ухвали слідчого судді [196]. Постанова керівника оперативного 

підрозділу або його заступника про проведення таких заходів обов’язково підлягає 

погодженню з прокурором.  

При перевірці таких постанов необхідно з’ясовувати, крім тих, що передбачені 

у клопотанні керівника оперативного підрозділу чи його заступника, наступні 

питання: чи дійсно має місце винятковий випадок, пов’язаний із необхідністю 

рятування життя людей та запобігання вчинення тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину, передбаченого відповідними розділами КК України, зазначеними у  

file:///C:/laws/show/4651Ð²-17/paran263%23n263
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статті 250 КПК України. Винятковість випадку полягає не лише в неможливості 

отримати ухвалу слідчого судді через об’єктивні причини (закінчення робочого дня, 

вихідний або святковий день тощо), а й у тому, що несвоєчасне проведення ОРЗ 

може призвести до загибелі людей та вчинення відповідного тяжкого чи особливо 

тяжкого злочину; чи передбачає закон можливість проведення зазначених у 

постанові заходів до отримання ухвали слідчого судді. Слід мати на увазі, що в 

статті 250 КПК України, положення якої, за окремими наведеними вище винятками, 

регламентують і проведення ОРЗ, визначено, що такі заходи можуть бути розпочаті 

до отримання ухвали слідчого судді лише у випадках, передбачених КПК України. 

Водночас, тільки в статтях 268 та 269 КПК України передбачено можливість 

здійснення таких заходів, як установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу чи спостереження за особою до постановлення ухвали слідчого судді; чи не 

порушені при здійсненні таких заходів права і свободи людини. 

Надалі потрібно обов’язково перевіряти виконання керівником оперативного 

підрозділу або його заступником положень статті 250 КПК України щодо 

невідкладного, після початку вказаного заходу, звернення до слідчого судді з 

клопотанням про проведення ОРЗ, які вже було розпочато до постановлення 

відповідної ухвали. 

У разі відсутності такого звернення упродовж розумного строку, який надавав 

можливість звернутись до слідчого судді з таким клопотанням, необхідно вживати 

заходів щодо припинення проведення розпочатих ОРЗ та з’ясувати причини, з яких 

таке клопотання не було направлено слідчому судді для вирішення по суті.  

За відсутності для цього об’єктивних причин, а також у разі відмови слідчим 

суддею у задоволенні такого клопотання необхідно перевірити факт знищення 

отриманої у результаті таких дій інформації. При виявленні порушень законодавства 

вживати заходів прокурорського реагування [268].  

Оперативні підрозділи, компетенцію яких становить боротьба зі злочинами у 

сфері банківського кредитування, ОРЗ, проведення яких вимагає дозволу суду, 

здебільшого, не проводять самостійно: вони доручають їх проведення негласним 

оперативним підрозділам. Це зокрема стосується зняття інформації з транспортних 
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телекомунікаційних мереж, негласного обстеження житла та іншого володіння особи; 

аудіо та відеоконтролю особи, візуального спостереження за місцем. Вивчаючи 

проблеми правових відносин між гласними та негласними оперативними 

підрозділами, М. Л. Грібов зазначає, що сьогодні на законодавчому рівні відсутнє 

пряме закріплення можливості здійснення ОРЗ негласним підрозділом за завданням 

гласного оперативного підрозділу, у провадженні якого перебуває ОРС. Відповідно 

до чинних нормативних актів, підрозділи оперативної служби та оперативно-

технічних заходів проводять заходи на підставі завдання, яке, у свою чергу, оформляє 

працівник гласного підрозділу, у провадженні якого перебуває ОРС. На практиці це 

не створює жодних проблем. Проте можливість проведення ОРЗ негласним 

оперативним підрозділом не безпосередньо на підставі ОРС, а за дорученням гласних 

підрозділів варто закріпити в Законі України «Про оперативно-розшукову 

діяльність». Адже положенню ст. 8 цього Закону: «До виконання окремих доручень у 

ході проведення ОРД можуть залучатися працівники інших підрозділів» бракує 

визначеності [297]. Тому вважаємо доцільним доопрацювати норму, доповнивши її 

таким положенням: спеціалізовані негласні оперативні підрозділи мають право 

проводити ОРЗ на підставі завдань гласних оперативних підрозділів.  

У частині 2 статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

передбачено також, що ОРЗ, які не потребують дозволу слідчого судді або рішення 

прокурора, проводяться з дозволу керівника оперативного підрозділу або його 

заступника, при цьому про таке рішення повідомляється прокурор. Зазначеним 

законом не встановлено конкретний строк, у який повинен бути повідомлений 

прокурор. Водночас, виходячи зі змісту вказаної статті, прокурор повинен бути 

повідомлений (це повідомлення повинно бути підписане) в день прийняття такого 

рішення: погодження керівником оперативного підрозділу або його заступником 

відповідної постанови чи винесення такої постанови, надання дозволу шляхом 

відповідної резолюції на рапорті оперативного співробітника тощо. 

Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» не визначено не 

лише термін повідомлення прокурора, а й перелік ОРЗ, про здійснення яких він має 

бути повідомлений. Власне у законі нема і визначення ОРЗ, а відповідно і їх 
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вичерпного переліку. Тому аналізуючи положення статті 8 даного закону можна 

лише припустити, що прокурор має бути повідомлений оперативним підрозділом 

про заходи які відповідають реалізації оперативними підрозділами таких своїх прав 

як: опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу; 

порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок 

фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими 

видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні; 

ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність 

підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються 

на утримання підрозділів, які здійснюють ОРД, виготовляти копії з таких 

документів, на вимогу керівників підприємств, установ та організацій, 

витребовувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, 

установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці 

або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких 

документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та 

забезпеченням їх збереження і повернення в установленому порядку. Вилучення 

оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім 

випадків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України; 

проводити операції із захоплення злочинців, припинення злочинів, розвідувально-

підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб; 

відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для 

з’ясування обставин злочину, що готується, а також збирати відомості про 

протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка; негласно виявляти 

та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші 

предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи 

одержувати розвідувальну інформацію, у тому числі шляхом проникнення та 

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи згідно з 

положеннями статті 267 КПК України; виконувати спеціальне завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації згідно 
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положеннями статті 272 Кримінального процесуального кодекс України; 

здійснювати спостереження за річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль 

місця згідно з положеннями статей 269, 270 КПК України; здійснювати 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу згідно з положеннями 

статті 268 КПК України; отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно 

або за винагороду інформацію про злочини, що готуються або вчинені, та про 

загрозу безпеці суспільства і держави; використовувати за згодою адміністрації 

службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, 

організацій, а так само за згодою осіб ‒ житло, інші приміщення,транспортні засоби 

і майно, які їм належать; застосовувати автоматизовані інформаційні системи; 

звертатися у межах своїх повноважень із запитами до правоохоронних органів 

інших держав та міжнародних правоохоронних організацій відповідно до 

законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів 

та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна.  

Результати проведення тематичних прокурорських перевірок засвідчують (за 

матеріалами ОРС заведеними з метою викриття злочинів у сфері банківського 

кредитування), вимоги закону щодо необхідності повідомлення прокурора у 

більшості випадків ігноруються. 

Численні порушення законності мають сьогодні місце при продовженні 

строків ведення, зупинення, поновлення та закриття ОРС. Закриття ОРС 

регламентоване ст. 9-2. Досліджуючи зміст означеної статті В. Соколкін та 

Д. Бабічев відзначають розуміння законодавцем високої значущості завершальної 

стадії оперативно-розшукового провадження для повноцінного виконання завдань 

протидії кримінальним правопорушенням, підкреслюють його намагання 

забезпечити виключно законний характер ОРД з максимальним урахуванням 

непередбачуваних, і, водночас, вірогідних об’єктивних і суб’єктивних факторів, що 

впливають на її результати [92]. 

Пороте результати тематичних прокурорських перевірок, зокрема в частині 

закриття ОРС заведених з метою викриття злочинів у сфері банківського 

кредитування свідчать про численні порушення закону, намагання оперативними 
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працівниками обійти його норми, вдаючись до різноманітних хитрощів. Зокрема 

ОРС закривають на підставі п. 2 ст. 9-2 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність»: набрання законної сили вироком або ухвалою суду (у разі складання за 

матеріалами ОРС протоколу про корупційне правопорушення і винесення з цього 

приводу рішення суду). Проте ОРС заводиться для документування тяжких та 

особливо тяжких кримінальних правопорушень, а метою ОРД не є отримання 

інформації щодо діянь, які підпадають під адміністративну відповідальність. 

Мають місце випадки закриття ОРС на підставі п. 4 ст. 9-2 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність»: завершення виконання розвідувальних, 

контррозвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення. 

Законність вказаних рішень про закриття ОРС, заведених з метою викриття злочинів 

у сфері банківського кредитування часто є досить сумнівною. Адже такі рішення 

формально будуть правомірними лише у тому разі, коли відповідний підрозділ СБ 

України є суб’єктом розвідувальної та контррозвідувальної діяльності. Навіть у разі 

заведення ОРС з викриття злочинів у сфері банківського кредитування Головним 

управлінням контррозвідувального захисту економіки держави, який є суб’єктом 

КРД, мав місце випадок, коли явно незаконно заведена ОРС пролежала шість 

місяців, а потім була закрита на підставі зазначеного вище пункту. Адже такий шлях 

є універсальним рецептом аби уникнути відповідальності за незаконні дії. 

Закриття ОРС за пунктом 5 ст. 9-2 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність»: спростування у встановленому порядку матеріалів про 

злочинну діяльність особи є показником неправомірного застосування ОРЗ та 

засобів, що є особливо небезпечним у разі проведення заходів, пов’язаних з 

втручанням у приватне спілкування. 

У практиці трапляються випадки, коли ОРС закривають взагалі не спираючись 

на норми закону. Так в ОРС заведеній з метою викриття групи осіб у незаконному 

отриманні банківських кредитів у значних розмірах шляхом обману та зловживання 

довірою було прийнято рішення про закриття справи з огляду на те, що фігуранти 

зупинили злочинну діяльність на території області і перенесли її у інші регіони 

України.  
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Аналізуючи статистику закриття ОРС на підстав п. 5–7 ст. 9-2 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» В. Соколкін та Д. Бабічев припускають,  

що заведення ОРС та постановка її на облік може бути спеціально замовленим 

дійством, метою якого є прикриття інтересів злочинців [92].  

А. Осташевський з цього приводу зазначає, що завівши ОРС працівник 

оперативного підрозділу тривалий час може утримуватися від активних ОРЗ, а в 

подальшому закрити її у зв’язку із спростуванням даних про злочинну діяльність. У 

період проведення імітованого оперативно-розшукового провадження фігурант 

замовник відчуває себе захищено, оскільки згідно ч. 3 ст. 9 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність», на особу заводиться лише одна ОРС [298]. 

Пізніше справу закривають у зв’язку з не встановленням у передбачені законом 

строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи. В минулому такі справи 

негайно знищувалися аби не дати прокуророві можливості встановити факт 

порушення законності. Зокрема О. Куценко зазначав з цього приводу: «Доки припис 

прокурора на перевірку розглядають, від справи залишається один акт про знищення 

таємних документів» [77]. Сьогодні закон забороняє знищення ОРС до проведення 

прокурорської перевірки. Тим не менш сьогодні залишаються актуальними питання 

викриття різноманітних форм та методів недопущення прокурора до повноцінного 

нагляду за ОРД для запобігання виявлення фактів бездіяльності [ 299, с. 167–168 ], 

розкриття злочинів незаконними методами [300], порушення конституційних прав 

громадян [301].  

 

2.3. Прокурорський нагляд за використанням результатів 

документування оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування у кримінальному провадженні 

 

Дослідження проблем прокурорського нагляду за використанням результатів 

оперативно-розшукового документування злочинів у сфері банківського 

кредитування вимагає розуміння відповідних понять. Виходячи з визначення 

поняття документування злочинів у сфері банківського кредитування (див. підрозділ 
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1.2.) його результатами варто вважати документи, отримані оперативними 

підрозділами, в порядку передбаченому законодавством України, під час 

проведення ОРЗ у ході ОРД та СРД і НСРД у кримінальному провадженні, в яких 

зафіксовано інформацію (відомості) про вчинене кримінальне правопорушення 

(фактичні дані та їх джерела).  

Головними чинниками, що визначають можливість та шляхи подальшого 

використання вказаних документів є їх зміст і форма. Зміст завжди має бути 

зорієнтованим на забезпечення процесу доказування. У зв’язку з цим важливого 

значення набуває окреслення предмету доказування у справах щодо злочинів у 

сфері банківського кредитування. 

Подія злочину є одним із головних елементів предмету його доказування, на 

що прямо вказується у ст. 91 КПК України. Відповідно до цієї норми суб’єкти 

доказування у ході розслідування та розгляду будь-якого кримінального 

провадження повинні встановити наявність або відсутність події злочину (час, 

місце, спосіб та інші обставини його вчинення). Разом з тим проведений нами аналіз 

матеріалів практики свідчить про те, що саме несвоєчасне чи неповне встановлення 

події шахрайства з фінансовими ресурсами та інших злочинів у сфері банківського 

кредитування є однією з причин слідчих та судових помилок.  

Так, наприклад, прокроратурою м. Києва була відмінена постанова про 

порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, 

винесена слідчим слідчого відділу ГУМВС України в м. Києві відносно гр. М. у звязку 

з тим, що в ході дослідчої перевірки, яка проводилася із застосуванням ОРД, не було 

встановлені окрім інших достатніх даних, які вказують на наявність вчинення 

шахрайства з фінансовими ресурсами, ані час, ані місце, ані спосіб його вчинення. 

Ухвалою Київського апеляційного суду був скасований вирок Бердянського 

районного суду Запорізької області по обвинуваченню гр. Л. по ч. 2 ст. 222 КК 

України і кримінальна справа була закрита на підставі п. 2 ст. 6 КПК України (в 

ред. 1960 р.) у зв’язку з тим, що судом першої інстанції не були встановлені окрім 

інших ознак шахрайства з фінансовими ресурсами, також час та спосіб його 

вчинення.  
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У теорії кримінального процесу доказування події злочину, у тому числі й 

засобами ОРД, досліджувалися у працях відомих українських процесуалістів 

Ю. М. Грошевого,  А. О. Ляша, М. А. Погорецького, С. М. Стахівського та ін. [173; 

302; 303]. Проте окремо питання використання можливостей оперативних 

підрозділів для доказування події злочинів у сфері банківського кредитування 

дотепер не досліджено. А між тим в умовах високої латентності цього злочину та з 

урахуванням того, що він нерідко вчиняється організованими угрупуваннями, а 

також з вчиненням інших тяжких та особливо тяжких злочинів (ст.ст. 191, 364, 365, 

366, 367, 368, 369 КК України та ін.), виявлення, документування та розслідування 

його без використання ОРД в багатьох випадках є неможливим.  

В ході оперативно-розшукового документування оперативні працівники 

повинні виявляти та фіксувати такі обставини: подію шахрайства з фінансовими 

ресурсами (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального 

правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні цього правопорушення, 

форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір 

шкоди, завданої шахрайством з фінансовими ресурсами; 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; 

обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або 

покарання (ст. 91 КПК України). 

Аналіз змісту ст. 91 КПК вказує на те, що в ній йдеться про обставини, які 

вказують на наявність або відсутність у досліджуваному діянні складу злочину, що 

впливають на визначення міри покарання чи звільнення від кримінальної 

відповідальності або є підставами для закриття кримінального провадження. Відтак 

поняття складу злочину ширше від предмету доказування. Вони співвідносяться як 

частина і ціле. Обставини викладені у ст. 91 КПК України мають узагальнюючий 

орієнтуючий характер для всіх видів кримінального провадження, тому в теорії 

доказів отримали назву загального предмету доказування на всіх стадіях 

кримінального провадження. Водночас, індивідуалізація предмета доказування по 
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конкретному провадженню здійснюється з урахуванням вимог диспозицій ст.ст. 190, 

191, 192, 222 та ін. КК України, за якими кваліфікується діяння, що підлягає 

доказуванню. Правильне визначення цих обставин, їх всебічне, повне і об’єктивне 

дослідження дозволяють встановити пізнавальну програму у конкретному 

провадженні, що значно підвищує ефективність доказування і є однією з передумов 

досягнення завдань кримінального провадження, на що слід звертати особливу 

увагу оперативним працівникам в ході оперативно-розшукового забезпечення 

доказування події шахрайства з фінансовими ресурсами. 

Серед елементів події злочину час відіграє важливе значення. Як елемент події 

злочину час учинення шахрайства з фінансовими ресурсами для цієї категорії справ 

не є ані кваліфікуючою, ані основною ознакою складу злочину, проте він має 

важливе правове значення. Як свідчить аналіз практики, шахрайство з фінансовими 

ресурсами вчинюється у час, що відповідає графіку роботи органів державної влади, 

органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, 

банків або інших кредиторів, громадянином-підприємцем або засновником чи 

власником суб’єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб’єкта 

господарської діяльності, які надають завідомо неправдиву інформацію з метою 

одержання фінансових ресурсів. 

За загальними та визнаними правилами кримінально-процесуальної теорії 

правильне визначення часу вчинення злочину дає можливість: вирішити питання 

про те, який із кримінальних законів має бути застосовано до особи, яка вчинила 

злочин; визначити протиправність діяння; вирішити питання про давність 

притягнення до кримінальної відповідальності; встановити підстави кримінальної 

відповідальності (досягнення особою віку кримінальної відповідальності; осудність 

на момент учинення злочину). Тому час учинення злочину як один із елементів 

предмету доказування є універсальною кримінально-правовою категорією, яка 

підлягає доказуванню у кримінальних справах про будь-які злочини, в тому числі й 

у кримінальних справах про шахрайство з фінансовими ресурсами.  

Місце вчинення злочину у кримінальних справах про шахрайство з 

фінансовими ресурсами та інших злочинів у сфері банківської діяльності не є 
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структурним елементом об’єктивної сторони складу цього злочину, проте є 

обставиною, яка підлягає доказуванню у зазначеній категорії кримінальних 

проваджень.  

Місцем учинення злочину є конкретизована в законі у тій чи іншій формі 

територія, на якій учиняються суспільно небезпечні дії. Отже, такими місцями 

вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами відповідно до ст. 222 КК України є 

місця розташування органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 

Крим чи органів місцевого самоврядування, банків або інших кредиторів, яким 

громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб’єкта господарської 

діяльності, а також службовою особою суб’єкта господарської діяльності надається 

завідомо неправдива інформація. 

Способи вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами та інших злочинів у 

сфері кредитування пов’язано з наданням підприємцем або засновником чи 

власником суб’єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації. 

Завданням органу досудового розслідування є встановлення способу надання 

неправдивої інформації, тобто яким чином було внесено неправдиву інформацію у 

відповідні документи. Проведений нами аналіз способів надання неправдивої 

інформації про фінансовий, матеріальний та господарський стан дав можливість 

виявити такі типові способи внесення неправдивих відомостей у документи: 

внесення у документ записів, що не відповідають дійсності. У такому разі документ 

зберігає ознаки та реквізити справжнього (виготовляється на відповідному бланку, 

містить прізвища і посади осіб, які повинні його підписувати тощо), однак внесені у 

нього дані (текст, цифрові матеріали тощо) є неправдивими. Таке підроблення 

визнається інтелектуальним. Частковим підробленням документа є внесення 

перекручених відомостей у документ. Знищення або виправлення частини тексту, 

окремих слів і цифр будь-яким прийомом (витравлювання, підчищення, 

дописування тощо) – матеріальне підроблення. Підробленням є також внесення 

додаткових даних, а також підроблення підпису посадової особи, зміна дати видачі 

документа, закріплення на документі відбитка підробленої печатки тощо; повне 
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підроблення документа, що стосується всього документа як за формою, так і за 

змістом. 

Слушною є класифікація типових способів учинення шахрайства з 

фінансовими ресурсами, запропонована О. В. Курманом [304, с.288–294], в 

залежності від таких підстав: 

1. Від цільового використання отриманих коштів. У механізмі шахрайства з 

фінансовими ресурсами важливе місце посідає використання кредиту не за цільовим 

призначенням. 

Насамперед необхідно встановити умови надання коштів (кредиту), зважаючи 

на їх цільове призначення. Після цього слід простежити рух коштів та з’ясувати, на 

що саме їх було використано. «Свідком» такої інформації переважно є 

документація, дослідження якої фахівцями дасть можливість розв’язати поставлені 

питання. 

2. Від видів шахрайських дій під час забезпечення повернення кредиту. 

Внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які забезпечують 

повернення виданих кредитних коштів, становить небезпеку через те, що у разі 

виникнення конфліктної ситуації кредитору повернути видану суму буде дуже 

важко або взагалі неможливо. 

Якщо кредит забезпечується шляхом застави, то необхідно встановити всю 

можливу інформацію про предмет застави: кому належить предмет застави, чи не 

перебуває він у заставі в іншій кредитній установі, чи не є складовою об’єкта і тому 

його самостійне функціонування є неможливим, реальна ринкова вартість. 

Необхідно встановити, чи не було застосовано зазначені нижче прийоми: 

1. Неправдиві відомості про засновників (керівників) вносять в установчі 

документи, необхідні для реєстрації підприємства. Як правило, для цього 

використовуються: загублені або викрадені паспорти реально існуючих громадян 

без їх відома. Непоодинокими є випадки заміни фотографії власника; фіктивні 

паспорти на вигаданих осіб; підставні особи з їх паспортами, до яких належать 

алкоголіки, наркомани, обмануті та психічно хворі громадяни, які за символічну 

винагороду дають згоду стати засновниками, директорами фірм. Насправді їх участь 
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у діяльності фірми обмежується виключно підписом поданих документів; паспорти, 

одержані обманним шляхом для тимчасового користування.  

2. Власноручне виготовлення підроблених статутів та реєстраційних 

документів із використанням відбитків підроблених печаток, ксерокопій дійсних 

документів, справжніх бланків. 

3. Використання під час реєстрації підприємств підставної юридичної адреси. 

Злочинці використовують як юридичну адресу місця проживання одного з 

підставних засновників, фіктивний або підроблений договір оренди. 

4. Використання неналежно оформлених, недійсних документів під час 

реєстрації підприємств за змовою з посадовими особами державних органів. У 

деяких випадках злочинці подають документи за допомогою посередників, якими є 

юридичні фірми. У вигляді статутного фонду у разі створення фіктивних фірм 

оформлюється майно (офісні меблі та обладнання); фактичний внесок у статутний 

фонд не робиться; документи на передачу майна оформлюються формально. 

5. Використання за згодою введених в оману керівників недіючих підприємств 

їх реквізитів. 

6. Викрадання реєстраційних документів чужих підприємств і відкриття за 

ними рахунків у банку. 

Встановлення та дослідження способів учинення шахрайства з фінансовими 

ресурсами дає можливість розробити ефективні методи протидії зазначеному виду 

злочинів. 

У пункті 1 статті 91 КПК України зазначено, що під час встановлення «події 

злочину», крім часу, місця, способу, підлягають доказуванню також «інші 

обставини вчинення злочину», якщо такі є. 

Як уже зауважували, до таких обставин належать ті, які можуть бути 

підставою для звільнення від кримінальної відповідальності за ст.ст. 45-49 КК 

України, а також обставини, з огляду на які особу може бути звільнено судом від 

покарання (п. 4 ст. 74 КК України). 

Слід зазначити, що санкція ч. 1 ст. 222 КК України передбачає кримінальну 

відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від п’ятисот до тисячі 
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 

трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. Це відповідно до ст. 12 КК України є злочином 

невеликої тяжкості. У свою чергу, санкція ч. 2 ст. 222 КК України передбачає 

кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти 

років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. Це відповідно до ст. 12 КК України є злочином 

середньої тяжкості. 

З огляду на зазначене вище можна сказати, що під час розслідування 

кримінальних справ про шахрайство з фінансовими ресурсами на підставі ст.ст. 45–

49 КК України особи, які вчинили такий злочин, можуть бути звільнені від 

кримінальної відповідальності. Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої 

тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення 

злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю 

відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду (ст. 45 КК України); 

особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею 

збитки або усунула заподіяну шкоду (ст. 46 КК України); особу, яка вперше вчинила 

злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено 

від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, 

установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня 

передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів 

виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку (ч. 1 ст. 47 КК 

України); особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може 

бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час 

розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею 

діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно 

небезпечною (ст. 48 КК України); особа звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком 

законної сили минули такі строки: 1) два роки – у разі вчинення злочину невеликої 
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тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три 

роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання 

у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п’ять років – у разі вчинення злочину 

середньої тяжкості (п.п. 1-3 ч. 1 ст. 49 КК України); особа, яка вчинила злочин 

невеликої або середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від 

покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і 

сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна 

вважати суспільно небезпечною (п. 4 ст. 74 КК України). Таким чином, можна 

зробити висновок, що встановлення інших обставин учинення шахрайства з 

фінансовими ресурсами є важливою складовою всього процесу доказування та 

спрямовано на виконання вимог кримінального процесу щодо всебічного, повного й 

об’єктивного дослідження обставин шахрайства з фінансовими ресурсами. 

Потрібно зауважити, що обставини, що підлягають встановленню у справах 

про незаконне одержання банківського кредиту, залежатимуть від особливостей: 

1) кримінально-правової кваліфікації злочинів (ст. 190, 192, 222, 358, 364, 366 КК 

України); 2) технології злочинної діяльності, що застосовувалась на етапах 

підготовки, вчинення та приховування шахрайства (створення та використання 

суб’єктів господарювання, зокрема з ознаками фіктивності, підроблення та 

використання підроблених документів, втручання в роботу комп’ютерних систем і 

мереж, використання службового становища); 3) способу вчинення злочину [214, с. 

32]. 

С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, М. О. Заремба, А. А. Вознюк та інші вчені 

[214] запропонували типовий перелік обставин, що підлягають встановленню у 

справах цієї категорії, за певними ознаками: 

1) обставини, що характеризують діяльність суб’єктів господарювання 

(позичальників): 

а) загальна характеристика: назва, організаційно-правова форма та структура; 

реєстраційні дані; розмір статутного капіталу; юридична та фактична адреси; 

відомості про засновників, власників, керівників, головного бухгалтера, їх 

місцезнаходження, паспортні дані; види статутної діяльності; внесення змін до 
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установчих документів; порядок управління, розподіл функціональних обов’язків, 

реальні (фактичні) керівники протягом підготовки та проведення тієї чи іншої 

операції, їх повноваження; хронологія створення дочірніх (підконтрольних) 

суб’єктів господарювання, їх керівники та напрями діяльності; дата поставлення на 

податковий облік; місце реєстрації; періодичність і характер звітності; відповідальні 

за складання та подання звітності; виявлені факти порушень фінансового 

законодавства; профіль фінансово-господарської діяльності (чи мав суб’єкт 

господарювання реальні можливості виконати взяті зобов’язання щодо управління 

залученими коштами); інформація про контрагентів в Україні та за кордоном; 

порядок розрахунків; види банківських рахунків; господарські зв’язки; хто вів 

переговори та підписував контракти; загальна штатна чисельність; розподіл 

функціональних обов’язків працівників; рівень поінформованості персоналу про дії 

керівництва тощо; 

б) обставини, що стосуються діяльності суб’єктів господарювання з ознаками 

фіктивності: відношення осіб, вказаних у реєстраційних документах, до реєстрації та 

фактичної діяльності фірми; відповідність фактичного місцезнаходження керівників 

вказаному в реєстраційних документах з метою виявлення підставних осіб (померлі, 

безвісно відсутні, важко хворі, студенти тощо); яким чином паспортні дані 

підставних осіб, указаних як керівники, стали відомі третім особам (час та місце 

втрати або викрадення паспортів, факт відповідного звернення до правоохоронних 

органів); приналежність підписів в установчих та інших документах (підписи 

виконали особи, вказані як засновники або керівники; особи, які проводили держав-

ну реєстрацію; інші особи); обставини, пов’язані з реєстрацією фірми: за участю 

яких осіб підготовлено установчі документи та проведено державну реєстрацію 

(офіційних керівників чи професійних посередників); відповідність фактичної 

адреси фірми заявленій в реєстраційних документах (адреси не існує взагалі; за 

даною адресою розташовані інші об’єкти); порядок підготовки установчих 

документів (ініціатори, час, місце); треті особи, які брали участь у підготовці 

паперів (юристи, нотаріуси, працівники податкових органів та ін.); порядок постав-

лення фірми на облік в органах державної статистики, пенсійному фонді тощо; 
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порядок виготовлення та реєстрації печатки фірми; надання податкової звітності: 

порядок та повнота податкової звітності (відповідність законодавству та фактичній 

діяльності); у який спосіб надавалась звітність (нарочним або поштою); офіційна 

довідкова інформація податкових органів щодо діяльності фірми; автори текстових 

написів і підписів у документах податкової звітності; наявність у податкових 

органах повідомлень про відкриття фірмою банківських рахунків тощо;  

2) обставини, що підтверджують використання у механізмі злочинної 

діяльності банківських операцій: 

а) загальна характеристика банку, де відкрито рахунки суб’єкта 

господарювання, що використаний для прикриття злочинної діяльності: 

найменування, юридична і фактична адреси банку та його структурних підрозділів, 

через які здійснювались розрахунки по конкретних операціях; структура банку; 

наявність філій і відокремлених підрозділів; службові особи банку, відповідальні за 

проведення конкретних операцій; 

б) щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку суб’єкта 

господарювання: дата відкриття рахунку, дані про осіб, які брали участь у відкритті 

рахунку від імені суб’єкта господарювання, документальне підтвердження 

(безпосередньо керівники суб’єкта господарювання чи посередники за довіреністю); 

відповідальні за відкриття рахунку в банку та обставини, пов’язані з відкриттям 

рахунку; справжність підписів від імені керівників підприємства та відбитки 

печатки (порівняння з реєстраційними документами, податковою звітністю); 

обставини нотаріального завірення картки зі зразками підписів та печатки суб’єкта 

господарювання (порівняння із записами в нотаріальних документах); 

в) щодо руху коштів по рахунках: проміжок часу між відкриттям рахунків, 

залученням коштів громадян та проведенням операцій, а також інших розрахунків, 

їх динаміка та спрямування, аналіз щоденного сальдо за період, що перевіряється; 

спосіб передачі розпоряджень щодо проведення розрахункових операцій згідно з 

договором про відкриття рахунку та фактичний; співставлення місць відкриття 

рахунків усіх суб’єктів господарювання, задіяних у схемі; 
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г) щодо взаєморозрахунків між суб’єктом господарювання та іноземним 

контрагентом (партнером): форма розпоряджень, перевірка їх справжності; 

працівники банку, відповідальні за проведення відповідних розрахунків; рух і 

спрямування коштів, перерахованих від іноземного контрагента на рахунок суб’єкта 

господарювання; перевірка банків, на рахунок яких перераховані кошти; підстави 

платежів; 

д) кореспондентський рахунок іноземного банку: обставини відкриття рахунку 

в іноземному банку (документальне підтвердження); підстави встановлення 

кореспондентських відносин з банком-нерезидентом (порядок розрахунків), 

найменування, місцезнаходження та інші відомості про банк; дані про осіб, які 

виступали від імені банку-нерезидента; спосіб передачі розпоряджень банком-

нерезидентом щодо проведення операцій по рахунку “ЛОРО”; особливості 

використання електронних способів передачі розпоряджень (системи «Клієнт-банк», 

«SWIFT»); проведення інших операцій по рахунку; 

3) обставини, пов’язані з дослідженням особи підозрюваного 

(обвинуваченого): 

а) загальна характеристика: паспортні дані; місце реєстрації та фактичного 

проживання; освіта; професія; місце роботи та посада; службові обов’язки; наявність 

спеціальних знань та навичок (знання фінансового та цивільного законодавства, 

процедур реєстрації фірм, навички роботи з оргтехнікою, знання документообігу, 

бухгалтерського обліку, методів психологічного впливу, досвід підробки 

документів); 

б) зв’язки та контакти: коло спілкування (формальні і неформальні зв’язки), 

зокрема з іншими фігурантами (членами злочинної групи), працівниками державних 

органів, інших суб’єктів господарювання, нотаріусами тощо; наявність телефонних 

номерів операторів мобільного зв’язку; адреси електронної пошти та інші контактні 

дані у мережі Інтернет; 

в) розмір доходів і джерела їх формування: участь у складі засновників 

(співвласників) та керівників суб’єктів господарювання фірм; придбання акцій 
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підприємств; наявність коштів на банківських рахунках; обставини придбання 

об’єктів нерухомості, особистого автотранспорту, акцій підприємств; 

г) спосіб життя: склад сім’ї, стосунки із сусідами; звички та риси характеру;  

наявність судимостей, зокрема, за шахрайство та злочини у сфері господарської 

діяльності; обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність, а також 

можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності та покарання; 

4) обставини, що характеризують діяльність злочинної групи (організованого 

злочинного угруповання, злочинної організації): 

а) історія створення групи: коли, де та за чиєю ініціативою створено групу; 

хто був ініціатором створення групи; спосіб об’єднання учасників; методи 

залучення інших осіб; форма організації (об’єднання для вчинення одного злочину 

або для здійснення тривалої злочинної діяльності); 

б) організованість і стійкість групи: наявність ієрархії у групі; склад групи; 

планування групою злочинної діяльності; стабільність складу групи; підтримання 

дисципліни у групі; навчання учасників групи прийомам злочинної діяльності; 

існування певних правил поведінки; застосування заходів заохочення та покарання у 

групі; чи мали місце виходи з групи, причини цього виходу; 

в) спрямування злочинної діяльності групи: основні напрями злочинної 

діяльності групи (спеціалізація); у чому полягав основний злочинний бізнес; чи 

вчинювались нетипові діяння злочинною групою; чи вчинювались діяння 

допоміжного характеру (спрямовані на фіктивне підприємництво, забезпечення 

підробленими документами, використання доступу до комп’ютерних мереж, 

відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом тощо);  

г) керівництво у групі: хто є організатором злочинної групи; хто ініціював 

вчинення злочинів, планував злочинну діяльність, розподіляв обов’язки членів 

групи, отримував злочинні прибутки та здійснював їх розподіл; у кого найбільший 

злочинний досвід; хто здійснював вплив на інших членів групи, в чому він полягав; 

д) розподіл обов’язків членів групи: хто є активними та допоміжними 

учасниками групи; розподіл ролей між учасниками групи; характер ролевих функцій 

кожного учасника групи; 
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ж) характер зовнішніх зв’язків групи: наявність корумпованих зв’язків зі 

службовими особами органів державної влади, органами місцевого самоврядування, 

правоохоронними органами тощо; які засоби використовувались для забезпечення 

корупційного прикриття діяльності групи; чи взаємодіяла злочинна група з іншими 

злочинними угрупованнями; характер стосунків з іншими групами, в тому числі 

зарубіжними; які конкретні заходи протидії правоохоронним органам планувались 

або вживались злочинною групою; 

з) використання групою технічних засобів: транспорту; комп’ютерної техніки; 

засобів зв’язку; обладнання та приміщення; джерела їх придбання, 

місцезнаходження; 

к) використання коштів, одержаних злочинним шляхом: розподіл коштів між 

учасниками злочинної групи; яким чином відбувався розподіл; використання 

фінансових операцій та банківських установ. 

5) обставини, пов’язані із використанням для вчинення шахрайства 

комп’ютерної техніки: технічні особливості приміщень, де установлено і 

експлуатується комп’ютерна техніка; схема розташування засобів комп’ютерної 

техніки; режим доступу; умови зберігання дистрибутивних пакетів, архівів і 

резервних списків (копій); склад обчислювального комплексу (тип, модель та інші 

характеристики комп’ютерів; наявність і типи периферійних пристроїв; склад і 

апаратура локальної обчислювальної мережі; наявність, модель і характеристика 

пристроїв телекомунікації; топологія мережі; програмне забезпечення, що 

використовується; використання програмно-апаратних засобів захисту); організація 

роботи із засобами обчислювальної техніки (розмежування доступу до засобів 

обчислювальної техніки і машинних носіїв; організація доступу до кодів, паролів та 

іншої ідентифікуючої інформації; періодичність створення резервних списків 

(копій); організація контролю за використанням дискового простору; організація 

доступу ззовні – через пристрої телекомунікації; ведення обліку користувачів); 

кількісні та якісні характеристики інформації тощо; 

6) обставини, пов’язані з участю у вчиненні злочину службових осіб: 

належність певної особи до категорії службових осіб; коло службових обов’язків, 
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повноважень і компетенції особи, характер підпорядкованості, звітності, 

особливості контролю, документообігу, інструктивний і фактичний порядок 

проходження справ; з’ясування характер дій (або бездіяльності) службової особи, 

характер та розмір заподіяної цими діями матеріальної шкоди; причинний зв’язок 

між діями службової особи та наслідками; зв’язок з іншими злочинами 

(шахрайством, злочинами у сфері господарської діяльності). 

Окрім події вчинення злочину та всіх його обставин до предмету доказування 

злочинів у сфері банківського кредитування належать дані щодо винуватості особи у 

вчиненні правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального 

правопорушення; виду і розміру шкоди; обставин, які впливають на ступінь 

тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують запідозрену 

особу, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, 

що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. 

Індивідуалізація предмета доказування по конкретному провадженню 

здійснюється з урахуванням вимог диспозицій ст.ст. 190, 191, 192, 222 КК України, 

а у разі вчинення злочинів, що супроводжують вчинення кримінальних 

правопорушень у сфері банківського кредитування ст.ст. 205, 358, 364, 366 та ін. КК 

України.  

Відбиття зазначених відомостей у документах оперативних підрозділів, що 

складені за результатами ОРЗ, СРД та НСРД дає підстави для їх використання у 

кримінальному процесі. 

Серед напрямів використання результатів оперативно-розшукового 

документування злочинів у сфері банківського кредитування вважаємо доцільним 

виокремити два основних: використання документів створених (одержаних) 

оперативними підрозділами безпосередньо як доказів у кримінальному провадженні 

та використання для забезпечення процесу доказування (без використання у якості 

доказів). Для забезпечення процесу доказування (без використання у якості доказів) 

результати документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування, отримані в межах ОРД бути використані: приводами та 
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підставами для початку досудового розслідування; приводами та підставами для 

проведення СРД та НСРД; приводами та підставами для застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження; приводами та підставами для 

застосування  заходів безпеки учасників кримінального провадження; для 

отримання фактичних даних, які можуть бути використані у кримінальному 

провадженні лише в організаційно-тактичних цілях [173, с. 169–171].  

За окресленими напрямами доцільно здійснювати і прокурорський нагляд за 

використанням результатів оперативно-розшукового документування злочинів у 

сфері банківського кредитування. 

Виходячи з  аналізу наукових праць щодо змісту прокурорського нагляду за 

ОРД загалом, а також результатів наукових розвідок щодо сутності прокурорського 

нагляду за використанням матеріалів ОРД [305–309], можна дійти висновку, що 

прокурорський нагляд за законністю використання результатів оперативно-

розшукового документування злочинів у сфері банківського кредитування – це 

врегульована правовими актами діяльність прокурора, що полягає в застосуванні 

засобів прокурорського нагляду для забезпечення дотримання слідчими й 

уповноваженими оперативними підрозділами законності, своєчасності та 

ефективності використання матеріалів проведених ОРЗ, усунення порушень прав та 

свобод учасників кримінального провадження при їх використанні, яка спрямована 

на забезпечення вирішення завдань кримінального провадження. 

Предметом прокурорського нагляду за законністю використання результатів 

оперативно-розшукового документування злочинів у сфері банківського 

кредитування є додержання і правильне застосування оперативними підрозділами та 

органами досудового розслідування оперативно-розшукового та кримінального 

процесуального законодавства при використанні матеріалів ОРД щодо злочинів, які 

посягають на суспільні відносини у сфері банківського кредитування, а також 

забезпечення своєчасного й ефективного їх використання. 

Межі прокурорського нагляду за законністю використання результатів 

оперативно-розшукового документування злочинів у сфері банківського 

кредитування, визначені повноваженнями прокурора. 
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Завданням прокурорського нагляду за законністю використання результатів 

оперативно-розшукового документування злочинів у сфері банківського 

кредитування є забезпечення дотримання вимог кримінального процесуального 

законодавства при їх використанні, а також його своєчасності й ефективності, а в 

разі виявлення порушень – застосування заходів відповідного прокурорського 

реагування з метою їх усунення. 

Результати оперативно-розшукового документування злочинів у сфері 

банківського кредитування можуть бути використані як підстави для початку 

досудового розслідування, якщо у них містяться відомості про обставини, що 

можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190, 

191, 192, 222 КК України 

При здійсненні прокурорського нагляду за законністю використання 

результатів оперативно-розшукового документування злочинів у сфері банківського 

кредитування для проведення СРД слід виходити з того, що матеріали ОРД можуть 

бути використані у досудовому розслідуванні як приводи, так і підстави. Приводом 

для проведення СРД є факт отримання результатів оперативно-розшукового 

документування злочинів у сфері банківського кредитування уповноваженою 

особою, що породжує відповідні кримінально-процесуальні відносини. Результати 

оперативно-розшукового документування злочинів у сфері банківського 

кредитування можуть бути підставами для проведення СРД лише в разі наявності у 

цих матеріалах достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети 

такої дії. 

Результати документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування, якщо вони не долучені у визначеному процесуальним 

законом порядку до кримінального провадження, не набули статусу відповідного 

виду доказів, не можуть бути покладені в обґрунтування рішення про їх 

застосування. Вони можуть використовуватися і в сукупності з доказами при 

обґрунтуванні таких рішень та в організаційно-тактичних цілях.  

Здійснюючи прокурорський нагляд за законністю результатів оперативно-

розшукового документування злочинів у сфері банківського кредитування для 
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вжиття заходів безпеки до учасників кримінального провадження слід враховувати 

те, що їх застосування може бути здійснено слідчим чи прокурором лише за 

наявності відповідних приводів та підстав, для отримання яких можуть бути 

використані й матеріали ОРД. Таким приводом є факт отримання слідчим чи 

прокурором матеріалів ОРД, а підставами – наявність у них даних, що свідчать про 

наявність реальної загрози життю, здоров’ю, житлу і майну осіб, які беруть участь у 

досудовому розслідуванні злочинів у сфері банківського кредитування. 

В ході прокурорського нагляду за законністю результатів оперативно-

розшукового документування злочинів у сфері банківського кредитування для 

отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному 

провадженні, слід виходити з того, що фактичні дані, отримані в результаті ОРД, 

можуть стати доказами лише за наявності таких умов: 1) вони повинні відповідно до 

ст. 91 КПК України перебувати у причинному зв’язку з предметом доказування; 2) з 

метою забезпечення достовірності вони повинні допускатися до кримінального 

процесу лише в джерелах,  указаних у ч. 2 ст. 84 КПК України; 3) матеріали, в яких 

зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані 

оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», за умови відповідності вимогам ч. 2 ст. 99 КПК України, є 

документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як 

докази; 4) введення до кримінального процесу фактичних даних, отриманих у 

результаті ОРД, повинно здійснюватися відповідно до правового режиму, окремого 

для кожного виду доказів; 5) повинна бути забезпечена можливість перевірки їх 

отримання в умовах кримінального провадження; 6) вони повинні бути отримані 

відповідно до вимог Законів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»; 7) вони 

повинні бути введені до кримінального процесу у порядку, встановленому КПК 

України; 8) проведення слідчої (розшукової) дії з метою отримання доказів не 

повинно призвести до розголошення форм та методів ОРД; 9) повинна бути 

гарантована безпека осіб, що приймали участь в ОРД як майбутніх учасників 

кримінального провадження. 
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Законному та ефективному використанню результатів документування 

злочинів у сфері банківського кредитування в кримінальному провадженні 

перешкоджають прогалини у законодавстві та недосконалість норм підзаконних 

актів щодо фіксації цих результатів та провадження з ними в частині: єдності форми 

підсумкових документів; визначення кола посадових осіб, що мають складати 

протоколи; провадження із секретними документами; надання матеріалів ОРД 

особам, що ведуть кримінальний процес. Для виправлення цього становища 

необхідно внести відповідні зміни до КПК України, Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» та підзаконні нормативно-правові акти. 

Прокурорський нагляд має здійснюватися не лише за містом використання 

результатів оперативно-розшукового документування злочинів у сфері банківського 

кредитування, а й за формою цих результатів, що має важливе значення для оцінки 

законності. Адже поряд із змістом результатів оперативно-розшукового 

документування злочинів у сфері банківського кредитування суттєве значення для 

використання їх у кримінальному процесі має форма відповідних документів. Сама 

лише змістовна складова інформації щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування, яка отримується в результаті проведення відповідних ОРЗ не 

дозволяє в повній мірі її використати в інтересах кримінального процесу. 

Враховуючи, що використання суб’єктивної інформації ( інформації сприйнятої 

безпосередньо суб’єктом) для кримінально-процесуальних цілей іноді буває 

неможливо, необхідно забезпечувати «об’єктивізацію» форми представлення 

інформації, що власне і відбувається в процесі оперативно-розшукового 

документування. 

За формою результати документування оперативними підрозділами злочинів у 

сфері банківського кредитування мають відповідати вимогам, встановленим КПК 

України до протоколів та їх додатків. У разі, якщо такі протоколи містять фактичні 

дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють 

наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження та підлягають доказуванню, вони можуть бути використані у 

кримінальному процесуальному доказуванні (як докази, як приводи й підстави для 
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проведення процесуальних дій – засобів доказування, передбачених ст. 93 КПК, з 

метою вирішення оргнаізаційно-тактичних завдань розслідування). 

Виходячи зі змісту нормативних приписів, інформація щодо злочинів у сфері 

банківського кредитування має бути отримана за допомогою дій, та у спосіб 

передбачений в КПК України, Законі України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» та відомчих нормативно-правових актах. 

Крім того, щоб зазначені результати стало можливим використовувати в 

інтересах кримінального провадження,  вони повинні бути отримані суб’єктом,  

який має на це право. Якщо мова йде про документування оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування, то вичерпний перелік 

таких суб’єктів закріплений в ст. 5 Закону про ОРД. Окремі підрозділи державних 

органів компетенцію яких становить протидія злочинам у сфері банківського 

кредитування визначено у підзаконних нормативно-правових актах. При цьому дії 

означених суб’єктів також документуються. 

Характеризуючи використання у кримінальному процесі результатів 

оперативно-розшукового документування злочинів у сфері банківського 

кредитування вважаємо за доцільне акцентувати увагу на тому, що ні у Законі 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» ні в КПК України немає 

спеціальної норми, яка б встановлювала порядок надання слідчому, прокурору 

матеріалів ОРД. Відсутність законодавчого врегулювання отримання матеріалів 

ОРД слідчим та прокурором, призводить до того, що значна частина цінної 

інформації, здобутої в ході ОРД щодо злочинів у сфері банківського кредитування, 

яка могла б бути використана в інтересах кримінального провадження, залишається 

не витребуваною, що негативно позначається на ефективності як ОРД, так і 

кримінального процесу в боротьбі зі злочинністю та захисті прав і свобод людини. 

На недостатню урегульованість законодавчою й відомчою нормативно-правовою 

базою цього питання наголошують 71 % опитаних слідчих (додаток Б) та 69,7% 

опитаних оперативних працівників (додаток А).  

Немає докладного врегулювання цього питання й у відомчих нормативно-

правових актах. Окремі положення процедури надання документів ОРД особам, що 
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ведуть кримінальний процес, викладені в Наказі МВС України від 14 серпня 2012 

року №700 «Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та 

розслідуванні кримінальних правопорушень» [310]. 

Виходячи з результатів аналізу п. 3.1. – 3.3 даного документу, а також 

результатів опитування практичних працівників, серед яких 84,5 % прокурорів 

(додаток В), 71,1 % слідчих (додаток Б )та 74,6 % співробітників оперативних 

підрозділів (додаток А), які вказали на недосконалість такого порядку, вважаємо, що 

цей порядок потребує удосконалення правого регулювання з відповідним внесенням 

доповнень до Закону України про ОРД. 

Порядок надання документів ОРД щодо злочинів у сфері банківського 

слідчому, на наш погляд, повинен включати в себе: винесення керівником 

оперативно-розшукового підрозділу постанови про надання матеріалів ОРД 

слідчому чи винесення постанови про розсекречення окремих оперативно-

службових документів, що містять державну таємницю і мають значення для 

кримінального провадження; оформлення супровідних документів і фактичну 

передачу матеріалів ОРД. 

Надані слідчому документи ОРД щодо вчинення або готування злочинів у 

сфері банківського кредитування на підставі постанови керівника оперативно-

розшукового підрозділу після визначення їх допустимості, належності й значимості 

для кримінального судочинства можуть бути долучені до матеріалів кримінального 

провадження. 

Постанова про надання матеріалів ОРД щодо вчинення або готування 

злочинів у сфері банківського кредитування слідчому чи прокурору, на нашу думку, 

повинна складатися з трьох частин: вступу, мотивувальної та резолютивної частин, 

як це передбачено для постанови – кримінально-процесуального акту. Окремі 

постанови керівника оперативно-розшукового підрозділу (в залежності від змісту 

матеріалів ОРД) повинні затверджуватися начальником оперативно-розшукового 

органу. 
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Матеріали ОРД щодо злочинів у сфері банківського кредитування, що 

долучаються до постанови, можуть надаватися слідчому у вигляді узагальненого 

офіційного повідомлення (довідки-меморандуму) чи у вигляді оригіналів 

відповідних документів чи предметів, отриманих у ході ОРД. Ступінь таємності 

матеріалів,  що надаються,  види додатків і спосіб передачі визначаються відповідно 

до правил ведення таємного діловодства в кожному конкретному випадку окремо, в 

тому числі в залежності від сутності отриманого запиту (доручення) й наявності 

відомостей, що підлягають.  

При направленні документів ОРД щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування до органів досудового слідства чи прокурору слід враховувати, що у 

відповідності зі ст.ст. 123–125 КПК України слідчим, прокурором і судом можуть 

бути допитані як свідки всі особи, які проводили ОРЗ, підписували відповідний 

оперативно-службовий документ і щодо яких є дані, що їм відомі обставини, які 

мають відношення до провадження, а також витребувані технічні засоби, пристрої 

тощо, за допомогою яких фіксувалися ці фактичні дані. 

Посилаючись на негласні джерела інформації, слід враховувати те, що 

розголошення відомостей про осіб, які проникли в злочинну групу, штатних 

негласних співробітників органів, що здійснюють ОРД, а також осіб, які 

співробітничають, або співробітничали з ними на негласній основі, можливе тільки з 

їх письмової згоди. Не можуть бути доказами дані, повідомлені свідком, джерело 

яких невідоме. Якщо показання свідка базуються на повідомленнях інших осіб, то ці 

особи повинні бути також допитані. 

Цікавим є факт, що доцільність направлення слідчому оперативно-

розшукової, заведеної відносно осіб, які вчиняють злочини у сфері банківського 

кредитування справи обстоюють 45% слідчих і лише 16% оперативних працівників. 

Разом з тим, лише 25% слідчих вважають за доцільне направляти лише ті матеріали 

ОРС, які, на думку оперативно-розшукового підрозділу, містять інформацію, що 

може бути використана для прийняття будь-якого процесуального рішення у 

кримінальному провадженні. Проте понад 60 % оперативних працівників вважають 

саме такий порядок надання матеріалів найбільш правильним. 
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При підготовці матеріалів ОРД щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування для надання слідчому необхідно враховувати те, що отримані в ході 

ОРД документи, які залучаються до кримінального процесу, повинні відповідати 

загальним вимогам, що ставляться до документів. Зі змісту такого документу 

повинні бути зрозумілими джерела й спосіб його отримання. Якщо з певних причин 

не можливо допустити розшифровку способу отримання й надходження документа 

до кримінального процесу, то такий документ, не дивлячись на будь-яку його 

цінність, ні в якому разі не може залучатись до матеріалів кримінального 

провадження. Однак це не означає, що інформацію, яка міститься в такому 

документі, не можна використовувати в ході розслідування. Така інформація може 

бути використана в організаційно-тактичних цілях. 

Спеціальні вимоги до документів, як і до інших матеріалів ОРД щодо злочинів 

у сфері банківського кредитування, зумовлені їх цільовим призначенням, метою їх 

можливого подальшого використання. Ці вимоги сформульовані у відповідних 

відомчих нормативних документах (наказах, вказівках, інструкціях), що регулюють 

процес ОРД, окремих оперативних заходів і мають характер обов’язковості 

виконання. 

Матеріали ОРД щодо злочинів у сфері банківського кредитування не повинні 

надаватися слідчому для залучення їх до матеріалів кримінального провадження, 

якщо: 1) неможливо забезпечити безпеку суб’єктів ОРД у зв’язку з наданням і 

використанням матеріалів ОРД у кримінальному процесі; 2) їх використання в 

кримінальному процесі створює реальну можливість розшифровки (розголошення) 

відомостей про використовувані чи використані під час проведення негласних ОРЗ 

сили, засоби, джерела, методи, плани та результати ОРД, про осіб, впроваджених в 

організовані злочинні групи, про штатних негласних співробітників і про осіб, що їм 

сприяють на конфіденційній основі, а також про організацію і тактику проведення 

ОРЗ, віднесених законом до державної таємниці (крім випадків, коли зазначені 

відомості розголошуються в порядку, встановленому Законом про ОРД). 

Виходячи з викладеного, вважаємо за необхідне доповнити чинний КПК 

України окремою нормою, в якій зазначити, що матеріали ОРД, які містять 
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державну таємницю та конфіденційні відомості, можуть бути надані слідчому, 

прокурору та суду (слідчому судді) для використання їх як приводів та підстав до 

початку кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових)дій, у тому 

числі й негласних, для отримання доказів, а також для прийняття інших 

процесуальних рішень цими особами лише за рішенням керівника органу, що 

здійснює ОРД, та письмовою згодою осіб, яких стосуються конфіденційні відомості. 

Такі матеріали можуть розглядатися органами досудового слідства, прокурором та 

судом лише з дотриманням вимог таємного діловодства. 

В разі необхідності участі осіб, що віднесені відомчими нормативно-

правовими та розпорядчими актами до категорій негласних працівників, а також 

осіб, що співпрацюють з оперативно-розшуковими органами на негласній 

конфіденційній основі, в кримінальному провадженні та наявності на це їх особистої 

згоди й рішення керівника органу, що здійснює ОРД, такі матеріли повинні 

надаватися суб’єктам, які ведуть кримінальний процес, у порядку, що встановлений 

для осіб, щодо яких здійснюються заходи безпеки.  

Крім того, чинний Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

слід доповнити окремим розділом «Надання матеріалів ОРД особам, що здійснюють 

кримінальне провадження», в якому передбачити конкретних суб’єктів надання та 

отримання таких матеріалів, процесуальний порядок їх передачі, зараховуючи зміст 

постанови керівника оперативному підрозділу, особливості передачі матеріалів 

ОРД, що містять відомості, які становлять державну таємницю, заходи забезпечення 

безпеки осіб, що брали учать в ОРД.  

 

Висновки до розділу 2  

 

Проведення ОРД, зокрема з метою виявлення та попередження злочинів у 

сфері банківського кредитування, об’єктивно має місце до заведення ОРС. Цей 

сегмент ОРД не потрапляє до сфери прокурорського нагляду, що позбавляє 

прокурора можливості перевірити законність діяльності оперативних підрозділів на 

стадії оперативного пошуку, а також унеможливлює нагляд прокурора за 
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виконанням цими підрозділами обов’язку передбаченого ч. 1 ст. 7 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність». Для виправлення такого становища 

необхідно:  

По-перше, законодавчо визначити ОРЗ як дії працівників оперативних 

підрозділів з практичної реалізації прав, наданих їм Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність»;  

По-друге, права надані оперативним підрозділам розмежувати за критеріями: 

необхідності для їх реалізації порушувати недоторканість житла чи іншого 

володіння особи, необхідності застосування засобів одержання інформації, що 

передається будь-якими засобами зв’язку або зберігається в умовах обмеженого 

доступу; розмежування місць де проводяться заходи на публічно доступні, публічно 

не доступні, публічні місця з обмеженим доступом. За власним рішенням 

працівники оперативних підрозділів повинні мати можливість проводити ОРЗ у 

публічно доступних місцях,  на ресурсах комп’ютерних мереж з відкритим доступом 

(з дозволу керівника відповідного оперативного підрозділу). За згодою прокурора – 

заходи у публічних місцях з обмеженим доступом (зараховуючи службові 

приміщення суб’єктів господарювання, органів державної влади та місцевого 

самоврядування, громадських організацій). З дозволу суду – заходи, що проводяться 

в житлі або інших публічно недоступних місцях, які перебувають у володінні особи, 

а також заходи, що передбачають застосування засобів одержання інформації, що 

передається будь-якими засобами зв’язку або зберігається в умовах обмеженого 

доступу. 

По-третє, необхідно визначити, що з метою попередження, своєчасного 

виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють 

вчиненню кримінальних правопорушень, здійснення їх профілактики оперативні 

підрозділи мають право проводити усі ОРЗ, що не потребують дозволу суду або 

згоди прокурора. Всі матеріали щодо підготовки, проведення та результатів цих 

заходів мають накопичуватися у справах оперативного пошуку, які повинні 

заводитися за конкретними напрямами боротьби зі злочинністю. Зокрема такі 

справи доцільно заводити для виявлення і попередження злочинів у сфері 
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банківського кредитування. Справи оперативного пошуку мають реєструються та 

обліковуються у порядку встановленому відомчими нормативними актами. 

По-четверте прокурор має право: безперешкодно знайомитись з переліком 

заведених справ оперативного пошуку, витребувати та вивчати їх, давати вказівки 

щодо заведення таких справ за конкретними напрямами боротьби зі злочинністю. 

Поліпшення стану протидії злочинам у сфері банківського кредитування та 

забезпечення при цьому прав і свобод громадян потребують унормування на рівні 

наказу Генеральної прокуратури України проведення регулярних тематичних 

перевірок ОРС відповідного спрямування. При проведенні таких перевірок 

уповноваженим прокурорам потрібно враховувати типові порушення законності, що 

мають місце під час документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування в межах ОРС. Зазначені порушення слід класифікувати 

на такі, що мають місце: при заведенні ОРС, при проведенні ОРЗ, при продовженні 

строків ОРС, при закритті ОРС. Причини цих порушень можуть мати суб’єктивні та 

об’єктивні причини.  

Суб’єктивними причинами є: свідоме або ненавмисне невиконання 

оперативними працівниками вимог законодавства України; недостатній рівень 

професійної підготовки керівного та оперативного складу оперативних підрозділів; 

неналежне матеріально-технічне забезпечення ОРД; неналежний рівень взаємодії 

оперативних підрозділів; неефективність прокурорського нагляду та відомчого 

контролю за проведенням ОРЗ; надмірна необґрунтована завантаженість 

оперативних працівників, слідчих та прокурорів.  

Об’єктивними причинами є:  неналежне правове врегулювання проведення 

ОРД; неналежна правова урегульованість взаємодії оперативних підрозділів та 

слідчих; неналежна правова урегульованість  прокурорського нагляду за ОРД. 

Для усунення цих причин необхідно вжити правових  та організаційних 

заходів, основними серед яких  є: а) правові: встановлення у ст. 6 Закону України 

про ОРД критеріїв достатності інформації, необхідної для заведення ОРС, та вимог 

до її джерел, що  надасть можливість прокурору оцінювати законність заведення 

ОРС та приймати відповідні акти прокурорського реагування; встановлення у Законі 
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про ОРД переліку ОРЗ; доповнення Закону про ОРД положенням про те, що 

спеціалізовані негласні оперативні підрозділи мають право проводити ОРЗ на 

підставі завдань інших оперативних підрозділів та ін.; б) організаційні: посилення 

рівню професійної підготовки керівного та оперативного складу оперативних 

підрозділів, а також слідчих та прокурорів; підвищення матеріально-технічного 

забезпечення ОРД; посилення рівня взаємодії оперативних підрозділів; підвищення 

ефективності прокурорського нагляду та відомчого контролю за проведенням ОРЗ; 

наукова обґрунтованість завантаженості оперативних працівників, слідчих та 

прокурорів. 

Результатами документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування є документи, отримані оперативними підрозділами, в 

порядку передбаченому законодавством України, під час проведення ОРЗ у ході 

ОРД та СРД і НСРД у кримінальному провадженні, в яких зафіксовано інформацію 

(відомості) про вчинене кримінальне правопорушення (фактичні дані та їх джерела).  

Основною вимогою до змісту зазначених документів є наявність у них 

відомостей, необхідних для використання їх у кримінальному процесуальному 

доказуванні. Залежно від сутності цих відомостей результати документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування можуть 

використовуватись або, безпосередньо, як докази, або для забезпечення доказування 

шляхом прийняття відповідних процесуальних, організаційних і тактичних рішень. 

За формою результати документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування мають відповідати вимогам, встановленим КПК України 

до протоколів та їх додатків. 

Для забезпечення доказування у кримінальному провадженні результати 

документування оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування можуть бути використані як: приводи та підстави для початку 

досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 190, 191, 192, 222 КК України; 

приводи та підстави для проведення СРД та НСРД; приводи та підстави для 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження; приводи та підстави 

для застосування заходів безпеки учасників кримінального провадження; для 
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отримання фактичних даних, що можуть бути використані у кримінальному 

провадженні лише в організаційно-тактичних цілях. 

Законному та ефективному використанню результатів документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування у 

кримінальному провадженні перешкоджають прогалини у чинному законодавстві 

України щодо фіксації цих результатів, а саме, щодо: уніфікації форми протоколів 

ОРЗ та НСРД;  визначення кола посадових осіб, які мають складати протоколи ОРЗ і 

НСРД та додатків до них; провадження ОРЗ та НСРД і засекречення й 

розсекречення їх результатів; визначення порядку надання матеріалів ОРД та НСРД 

слідчому, прокурору та іншим уповноваженим особам.  

Для усунення зазначених прогалин необхідно у КПК, Законі України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» та підзаконних нормативно-правових актах: 

встановити єдину форму підсумкових документів за результатами ОРЗ (протоколи з 

додатками); чітко визначити коло посадових осіб, що мають складати протоколи 

(лише ті, які брали участь у ОРЗ); детально регламентувати провадження із 

секретними документами в частині надання матеріалів ОРД особам, що ведуть 

кримінальний процес. Після внесення таких змін підзаконні нормативно-правові 

акти необхідно привести у відповідність до законодавства. 

Окреслені вище положення є складовими концепції прокурорського нагляду за 

документуванням оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування оперативними підрозділами (додаток Е). 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОКУМЕНТУВАННЯМ ОПЕРАТИВНИМИ 

ПІДРОЗДІЛАМИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 

ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

3.1. Зміст діяльності оперативних підрозділів та повноваження прокурора 

під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування 

 

Дослідження питань прокурорського нагляду за діяльністю оперативних 

підрозділів під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського 

кредитування вимагає розкриття змісту їх діяльності та функцій прокурора на 

даному етапі документування досліджуваних кримінальних правопорушень. 

Ведення в дію у 2012 році нового КПК України радикально змінило систему 

правових відносин, що виникають під час досудового розслідування між 

прокурором, слідчим та оперативними підрозділами. Означені суб’єкти стикнулися 

із значною кількістю проблем, пов’язаних з недосконалістю правого регулювання 

ОРД та кримінального процесу. Ці проблеми відбилися безпосередньо на стані 

протидії злочинам у сфері банківського кредитування та ефективності 

прокурорського нагляду за дотриманням законності оперативними підрозділами, 

компетенцію яких становить боротьба з означеними видами кримінальних 

правопорушень. 

Так, у ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

передбачено, що у разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який 

здійснює ОРД, зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких 

зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, 

відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до 

відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення 

досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним 

кодексом України. 
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Отже з моменту виявлення оперативним підрозділом (в межах провадження 

по ОРС) ознак злочину у сфері банківського кредитування необхідно невідкладно 

направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні 

діяння окремих осіб та груп у даній сфері до відповідного органу досудового 

розслідування. Таким чином можемо визначити, що третя стадія документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування співпадає із 

стадією досудового розслідування у кримінальному процесі. На цій стадії 

оперативні підрозділи керуються названими вище положеннями ст. 7 закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також нормами статті 41 КПК 

України, яка передбачає, що оперативні підрозділи здійснюють СРД  та НСРД в 

кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора (ч. 1 ст. 

41 КПК України). 

Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного 

підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних 

підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному 

провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого 

судді чи прокурора(ч. 2 ст. 41 КПК України). 

Доручення слідчого, прокурора щодо проведення СРД та НСРД є 

обов’язковими для виконання оперативним підрозділом(ч. 2 ст. 41 КПК України). 

Логічним висновком з аналізу змісту норм частини другої названої статті є те, 

що поза законом опинився інститут оперативно-розшукового супроводження 

кримінального провадження. Саме такого висновку дійшов М. А. Погорецький. 

Зокрема, вчений зазначає, що із введенням до кримінального процесу України 

інституту НСРД, ліквідований інститут оперативно-розшукового супроводження 

кримінального судочинства. Як наслідок, розширилися можливості підозрюваних, 

обвинувачених та інших зацікавлених осіб застосовувати різноманітні заходи 

протидії органам досудового розслідування та суду (вплив на свідків і потерпілих 

шляхом погроз, підкупу тощо) на усіх стадіях кримінального процесу і, особливо, на 

судових, де взагалі відсутні в органів обвинувачення ефективні засоби викриття 

такої протидії та протистояння їй [311]. Вирішення цього проблемного питання 
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потребує внесення відповідних змін та доповнень до чинного КПК та Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність».  

Такого бачення дотримуються й інші вчені. Так В. Колесник зазначає, що 

ліквідація інституту оперативно-розшукового супроводження кримінального 

провадження було поспішним рішенням, оскільки потреба в такому супроводженні 

залишилася, і задовольнити її лише наявними НСРД неможливо. Адже однією 

слідчою дією не забезпечують проведення іншої. Наприклад, перед тим, як 

проводити обшук у квартирі підозрюваного, як раніше, так і за новим КПК, слідчий 

дізнається, скільки кімнат та інших приміщень у квартирі, хто проживає з 

власником, коли мешканці виходять із дому й повертаються, чи тримають домашніх 

тварин, чи можуть несподівано завітати гості тощо. Така оперативна установка 

потрібна, аби належним чином підготуватися й ефективно провести слідчу дію – 

обшук. Це є оперативно-розшуковим забезпеченням діяльності слідчого, і таким саме 

оперативним воно залишилося. Слідчий, як і раніше, у таких випадках дає окреме 

доручення не іншим слідчим, а саме оперативно-розшуковим підрозділам [312]. 

Також вчений зазначає, що під час здійснення кримінальних проваджень 

трапляються випадки коли потерпілий, відмовляється від свідчень через те, що йому 

заплатили або погрожують розправою. Встановити суб’єктів та обставини такої 

протидії розслідуванню слідчий, який не має оперативних позицій серед учасників 

кримінального провадження (бо це не його завдання) особисто не зможе. Крім того, 

запізно нейтралізувати протидію розслідуванню, коли вона вже принесла свої 

результати. Необхідно якщо не діяти на випередження, то хоча б вчасно покласти 

край протиправному втручанню в роботу органів досудового розслідування, що 

неможливо без оперативного супроводження кримінального процесу. 

Твердження про те, що частину ОРЗ поклали на слідчого й той проводить їх, 

називаючи НСРД В. Колесник вважає хибним. Адже слідчий не виконує, ті 

завдання, які у зв’язку з розслідуванням злочину ставляться перед оперативними 

підрозділами. ОРД в інтересах кримінального провадження як здійснювалася, так і 

здійснюється. Сьогодні фактично співіснують дві форми пізнання події злочину, що 

в минулому були врегульовані і юридично: процесуальна й оперативна. Така думка 
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простежується в працях К. В. Антонова, С. В. Обшалова, С. А. Савенка, 

М. В. Стащака та інших вчених [313–315]. 

С. О. Сафронов встановив, що на початку 2013 року в оперативних 

підрозділах ОВС склалася обстановка нерозуміння змісту та обсягу оперативно-

розшукового супроводження кримінального провадження, його мети та завдань. 

Відсутність офіційних тлумачень правових норм нового КПК, Закону «Про 

оперативно-розшукову діяльність», а також недостатність практичних напрацювань 

з питань оперативного супроводження кримінального провадження за нормами 

нового законодавства унеможливило своєчасну підготовку науково-теоретичної 

бази інституту оперативного супроводження кримінального провадження. Перш за 

все, працівники оперативних підрозділів виявилися непідготовленими до здійснення 

оперативного супроводження кримінального провадження з суто методологічної 

точки зору. Негативний вплив на стан оперативного супроводження відіграв відтік у 

2012 р. з оперативних підрозділів ОВС досвідчених кадрів, які не захотіли бути 

«помічником слідчого», оскільки окремим Законом був усунутий обов’язок 

оперативних підрозділів розкривати злочин, а на оперативні підрозділи було 

покладено функцію виконання доручень слідчого та прокурора про проведення СРД 

та НСРД (див. ст. 41 КПК, ч. 4 ст. 7 Закону «Про оперативно-розшукову 

діяльність»). На практиці почастішали випадки, коли слідчі розслідують злочини 

«не виходячи з кабінету», шляхом надання оперуповноваженим доручень на 

проведення слідчих дій. Безумовно, така другорядна роль у процесі боротьби зі 

злочинністю не влаштовувала найбільш кваліфікованих оперуповноважених. У 

результаті первинні ланки оперативних підрозділів ОВС втратили інтелектуально-

кадровий потенціал, висококваліфікованих фахівців оперативно-розшукової роботи 

у напрямі супроводження кримінального провадження. Крім цього, виконання 

доручень щодо проведення гласних слідчих дій розшифровує оперуповноваженого, 

ускладнює вжиття заходів конспірації, які є суттєвими засадами оперативної роботи 

[277]. Дослідження практичної діяльності оперативних підрозділів уповноважених 

МВС та СБ України з документування злочинів у сфері банківського кредитування 

дозволяє цілком погодитися з твердженнями вченого. Внаслідок дисбалансу 
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законодавчого регулювання результативність виявлення, розкриття та розслідування 

даної категорії правопорушень часто залежить від особистих відносин слідчих та 

оперативних працівників.  

Окрім цього, суперечність окремих правових норм КПК робить невизначеним 

функціональний статус оперативних підрозділів у кримінальному провадженні. Так, 

за логікою, відповідно до параграфа 2 глави 3 КПК оперативний підрозділ є 

стороною обвинувачення.  Водночас згідно з п. 19 та 25 ч. 1 ст. 3 КПК оперативний 

підрозділ не є стороною кримінального провадження навіть з боку обвинувачення, і 

взагалі не є учасником кримінального провадження. З цього виходить, що 

оперативний підрозділ у кримінальному провадженні займає місце органу, який 

лише збирає докази за дорученнями слідчого або прокурора шляхом проведення 

гласних та негласних СРД. Така другорядна роль «технічного персоналу» фактично 

призвела до втрати суб’єктами ОРД оперативної ініціативи, послабила мотивацію 

здійснення ОРД під час кримінального провадження [277]. 

М. Л. Грібов вказує, що означений дисбаланс законодавчого регулювання 

розробники відомчих Інструкцій традиційно намагаються виправити, формулюючи 

їх положення таким чином ніби вони не суперечать нормативно-правовим актам, які 

мають вищу юридичну силу. Подібний шлях вирішення юридичних колізій є 

непродуктивним. Адже оперативні працівники, виконуючи норми Інструкції 

фактично порушують норми КПК України [316]. Отже на стадії досудового 

розслідування доцільно запровадити інститут оперативно-розшукового 

супроводження кримінального провадження при взаємодії оперативних підрозділів 

із слідчим, особливо у тих випадках, коли кримінальне провадження відкрито за 

матеріалами ОРД. У цьому випадку слід надати право проведення гласних та 

негласних процесуальних та непроцесуальних дій оперативним підрозділам за 

погодженням із слідчим та/чи прокурором. 

Обґрунтовується, що в ході оперативно-розшукового супроводження 

кримінального провадження доцільно надати право оперативними підрозділам 

ініціювати проведення ОРЗ або НСРД, а прокурору та слідчому – доручати 

оперативним підрозділам встановлення особи, яка вчинила злочин, невідомих 
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співучасників злочину та свідків шляхом проведення відповідних ОРЗ. Вид ОРЗ, 

факт його проведення, а також питання його організації та тактики провадження 

оперативним підрозділам слід погоджувати зі слідчим, у провадженні якого 

перебуває кримінальне провадження, та/чи його процесуальним керівником. 

Вважаємо, що застосування окреслених пропозицій на практиці призведе до 

значного підвищення ефективності документування оперативними підрозділами 

злочинів у сфері банківського кредитування та супутніх їм кримінальних 

правопорушень. Зокрема з’явиться змога на законних підставах виявляти та 

документально фіксувати наміри щодо їх вчинення, припиняти злочини на стадії 

замаху, встановлювати в процесі розслідування коло осіб причетних до їх вчинення, 

документувати та припиняти факти протидії розслідуванню кримінальними 

засобами тощо. 

Водночас, враховуючи те, що значна частина злочинів у сфері банківського 

кредитування та супутніх їм кримінальних правопорушень вчиняється з 

використанням комп’ютерних систем та комп’ютерних мереж, ОРД, а відповідно і 

оперативно-розшукове документування цих злочинів має проводитися не лише у 

реальному соціальному просторі, а й у кібернетичному. В Україні ОРЗ та НСРД 

законодавчо регламентовано лише у реальному соціальному середовищі за 

винятком зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та з 

електронних інформаційних систем. Проте спектр таких заходів може бути набагато 

ширшим. Відповідно законодавець не розмежовує і простір на реальний та 

кібернетичний. Проблемам вчинення, виявлення розкриття та розслідування 

злочинів з використанням кіберпростору, зокрема і у сфері банківського 

кредитування присвячено чимало наукових праць [317–328 ін.] 

Увага науковців до проблем вчинення злочинів, зокрема, у сфері банківського 

кредитування є цілком природною. Адже в епоху стрімкого розвитку мережі 

Інтернет шахрайські спільноти розширюються, а самі шахраї стають більш 

спритними та обережними. До того ж шахрайство, як правило, носить організований 

характер. Злочинці підробляють пакети документів про фінансовий стан 

позичальника, створюють телефонну лінію, за якою підставні люди можуть 
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підтвердити банкам будь-яку потрібну інформацію про нього. Нерідко до злочинної 

групи входять і співробітники банків. Такі схеми можуть приносити прибуток 

злочинцям тривалий час, оскільки їх досить складно виявити. Наприклад, коли 

співучасником шахрайства є співробітник банку, який займається оформленням 

кредитів, то саме він може стати «центральною ланкою» в співтоваристві 

недобросовісних клієнтів, яким він видав кредит. Ймовірність шахрайства також 

збільшується, якщо серед родичів клієнта, його колег або знайомих присутні 

кредитні шахраї. Своєчасне виявлення таких соціальних і зв’язків дозволяє з 

високим ступенем вірогідності проаналізувати та оцінити кредитоспроможність 

позичальника [329]. 

Отже існує реальна потреба оперативних підрозділів, не лише у том у аби 

мати змогу проводити ОРД і документувати злочини у сфері банківського 

кредитування у реальному просторі, а й в кібернетичному. Тому пропонуємо 

запровадити таке розмежування у Законі України «Про оперативно-розшукову 

діяльність». 

Аналіз сутності злочинів у сфері банківського кредитування та супутніх їм 

правопорушень, їх криміналістичної та кримінологічної характеристики дозволяє 

стверджувати, що поліпшення правового регулювання документування 

оперативними підрозділами даних видів кримінальних правопорушень не вимагає 

прийняття окремих законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, 

система яких сьогодні в Україні є громіздкою, заплутаною та незбалансованою. 

Достатньо буде на загальному рівні належним чином врегулювати питання 

діяльності оперативних підрозділів. 

Незадовільне правове регулювання функціонального призначення 

оперативних підрозділів під час досудового розслідування злочинів у сфері 

банківського кредитування пов’язана і з іншими факторами.  

С. О. Сафронов зазначає, що оскільки ні слідчий, ні прокурор не мають права 

давати доручення на проведення ОРД або певних ОРЗ з приводу встановлення 

особи, яка скоїла злочин, чи з метою встановлення свідків злочину процес 

розслідування суттєво гальмується, нерозкриті злочини переходять у категорію 
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минулих років з перспективою остаточної втрати доказів. Слідчий не може давати 

доручення оперативним підрозділам у разі інформаційної недостатності, коли 

невідома особа, яка вчинила злочин, та немає свідків злочину. Очевидним є те, що 

усі СРД та НСРД здійснюються відносно відомої особи, у визначеному місці, 

спрямовані на фіксацію доказів, а не на отримання  оперативної інформації про 

особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, або про наявність свідків 

кримінальної події.  

В Україні, зазначає вчений, більшість злочинів (85 %) вчиняється умисно, що 

свідчить про високий ступінь ймовірного існування у суб’єктів злочину злочинного 

наміру, який є одним з елементів у процесі формування умислу. Він стверджує, що 

результати опитування працівників оперативних підрозділів ОВС свідчать про те, 

що на етапі кримінального провадження найчастіше завдяки саме оперативним 

методам виявляються неправомірні наміри особи протидіяти органам розслідування 

або суду [277].  

В результаті глибокого аналізу законодавства та практики, його застосування 

вчений доходить висновку, що оперативно-розшукове супроводження 

кримінального провадження потрібно розглядати як окремий напрям ОРД, який 

здійснюється на етапі кримінального провадження в обсязі взаємодії зі слідчим, 

прокурором, судом, а також за власною ініціативою оперативних підрозділів 

шляхом проведення гласних та негласних заходів, інших процесуальних та не 

процесуальних дій, які спрямовані на отримання та фіксацію інформації доказового 

та недоказового (без ознак допустимості доказів) характеру, з метою забезпечення 

інтересів (завдань) кримінального провадження. 

Перспективність подальшого розвитку інституту оперативно-розшукового 

супроводження кримінального провадження С. О. Сафронов вбачає в розробці 

теоретико-методологічних засад його прикладного використання. Впровадження в 

діяльність оперативних підрозділів ОВС України способів та тактичних прийомів, 

завдяки яким можливо забезпечити інтереси кримінального провадження, створить 

передумови для більш ефективного виконання суб’єктами ОРД своїх завдань та 

правоохоронних функцій. 
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Р. А. Халілев, досліджуючи дане питання аргументовано доводить 

необхідність законодавчого розмежування ОРД на окремі стадії: отримання 

оперативно-розшукової інформації, її перевірки (стадія оперативного пошуку); 

провадження в ОРС; використання результатів ОРС та оперативно-розшукове 

супроводження кримінального судочинства [330].  

Узагальнюючи позиції вчених, зокрема щодо документування злочинів у 

сфері банківського кредитування оперативними підрозділами, зазначимо, що на 

стадії досудового розслідування доцільно запровадити інститут оперативно-

розшукового супроводження кримінального провадження при взаємодії 

оперативних підрозділів із слідчим, особливо у тих випадках, коли кримінальне 

провадження відкрито за матеріалами ОРД. У цьому випадку слід надати право 

проведення гласних та негласних процесуальних та непроцесуальних дій 

оперативним підрозділам за погодженням із слідчим та/чи прокурором. 

В ході оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження 

доцільно надати право оперативними підрозділам ініціювати проведення ОРЗ або 

НСРД, а прокурору та слідчому – доручати оперативним підрозділам встановлення 

особи, яка вчинила злочин, невідомих співучасників злочину та свідків шляхом 

проведення відповідних ОРЗ. Вид ОРЗ, факт його проведення, а також питання його 

організації та тактики провадження оперативним підрозділам слід погоджувати зі 

слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, та/чи його 

процесуальним керівником. 

Для розробки питань прокурорського нагляду за документуванням злочинів у 

сфері банківського кредитування оперативними підрозділами під час досудового 

розслідування важливим є формування розуміння змісту кримінально-процесуальної 

діяльності прокурора, що слугуватиме підґрунтям удосконалення засад його 

діяльності як суб’єкта кримінального провадження щодо злочинів досліджуваної 

категорії. 

Проблеми визначення змісту кримінально-процесуальної діяльності прокурора 

були предметом дослідження у працях Ю. П. Аленіна, О. М. Бандурки, 

В. Д. Бринцева, І. В. Гловюк, В. Г. Гончаренка, В. О. Гринюка, Ю. М. Грошевого, 
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В. С. Зеленецького, О. В. Капліної, М. Й. Курочки, Л. М. Лобойка, 

О. Р. Михайленка, В. Т. Нора, М. А. Погорецького, М. В. Руденка, Г. П Середи, 

В. М. Тертишника, О. М. Толочка, О. Г. Шило, М. Є. Шумила, В. М. Юрчишина, 

М. К. Якимчука та інших. 

Аналіз результатів наукових досліджень цих поважних вчених дозволяє дійти 

висновку, що у кримінальній процесуальній науці зміст діяльності прокурора під час 

досудового розслідування, здебільшого, розглядають крізь призму покладених на 

нього законодавцем функцій. При цьому, вчені послуговуються термінами «функції 

прокурора», «функціональна структура діяльності прокурора», «перелік функцій 

прокурора» тощо. З іншого боку, широко визнаними науковою спільнотою постійно 

цитованими є результати досліджень М. А. Погорецького, який аргументовано 

довів, що до змісту юридичної діяльності (зокрема діяльності прокурора) належать 

такі її внутрішні структурні елементи як мета, завдання, дії та суб’єкти. Принципи, 

методи та функції не є структурними елементами змісту юридичної діяльності 

[173, с. 153; 331; 332]. Отже, постає необхідність визначення співвідношення змісту 

діяльності прокурора, його функцій, повноважень тощо. 

Вітчизняний законодавець не має чіткої позиції щодо формування 

термінологічного апарату для позначення цих важливих категорій діяльності 

прокурора. Так, ст. 2 Закону України від 14 жовтня 2014 р. «Про прокуратуру» у 

редакції Закону України від 21 квітня 2015 р. № 335-VIII, названо «Функції 

прокуратури» [223]. У цій статті повноваження прокуратури щодо кримінального 

провадження визначені через термін «функція». Так, відповідно до ч. 1 вказаної 

статті на прокуратуру покладаються такі функції: підтримання державного 

обвинувачення в суді; нагляд за додержанням законів органами, що провадять ОРД, 

дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

Водночас ті самі повноваження прокуратури у ст. 121 Конституції України 

визначаються без використання терміна «функція». При цьому законодавець 

послуговується формулюванням «на прокуратуру покладається» з подальшим 
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переліком відповідних повноважень. Крім того, у низці норм чинного КПК України 

докладно розкривається зміст цих повноважень (ст. 36), проте вони також не 

визначаються через термін «функція», який не вживається й у інших нормах цього 

Кодексу (щодо прокурора та його діяльності). 

Як слушно зазначає М. А. Погорецький, визначення у різних законодавчих 

актах повноважень прокуратури і, зокрема, прокурора у кримінальному судочинстві 

через різні терміни призводить до труднощів у правозастосовній діяльності та до 

наукових дискусій у теорії кримінального процесу, які теж негативно позначаються 

на правозастосовній практиці [5, с. 87]. 

У теорії кримінального процесу та у навчальній літературі терміни 

«кримінально-процесуальні функції», «функції прокурора» та інших суб’єктів 

кримінального процесу впродовж років широко вживаються та є дискусійними 

категоріями. Тому, перш ніж визначити поняття і зміст функцій прокурора у 

кримінальному провадженні, необхідно визначити загальне поняття кримінальних 

процесуальних функцій. 

Результати аналізу сучасних наукових і навчальних джерел із кримінального 

процесу дають підстави для висновку, що у більшості з них кримінальними 

процесуальними функціями традиційно продовжують вважатися основні напрями 

кримінальної процесуальної діяльності [333, с. 144; 334, c. 24]. 

Водночас на основі етимологічного значення слова «функція», а також 

результатів аналізу норм Конституції України, КПК України та Закону України 

«Про прокуратуру», можна дійти висновку, що терміном «функція» позначається 

коло повноважень суб’єктів кримінального процесу. Тому враховуючи те, що 

Кодексом запроваджена змагальна модель кримінального провадження, в якому 

визначені суд та сторона обвинувачення, сторона захисту, М. А. Погорецький 

кримінальними процесуальними функціями слушно вважає коло повноважень, 

якими наділені суд та сторони кримінального провадження. 

Зважаючи на предмет нашого дослідження та наведене поняття кримінальних 

процесуальних функцій, спробуємо з’ясувати поняття, зміст та види функцій 
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прокурора у досудовому розслідуванні злочинів у сфері банківського кредитування 

як головного суб’єкта сторони обвинувачення. 

Сьогодні серед представників кримінальної процесуальної науки України 

немає єдності поглядів щодо найменування функцій прокурора у кримінальному 

процесі, їх видів та змісту, а також моменту, з якого ці функції починають 

реалізовуватися. Це спричинено відсутністю даної науково-правової категорії у 

чинному КПК України, а також тим, що законодавець, визначаючи повноваження 

прокурора як сторони обвинувачення вживає декілька різних термінів. Так, у п. 3 

ст. 3 КПК України подане визначення державного обвинувачення як процесуальної 

діяльності прокурора, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою 

забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення. У п. 13 цієї статті визначено, що «обвинувачення» є твердженням 

про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому цим Кодексом. У 

ч. 2 ст. 36 КПК України вжито формулювання «нагляд за додержанням законів під 

час проведенням досудового розслідування у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням». 

З огляду на викладене, вітчизняні процесуалісти, які є представниками різних 

шкіл кримінальної процесуальної науки та прибічниками різних моделей 

кримінального процесу, по-різному підходять до визначення переліку та змісту 

функцій прокурора. 

Так, М. В. Руденко на досудовому розслідуванні виокремлює дві самостійні 

функції прокурора: прокурорського нагляду за додержанням законів під час 

досудового розслідування та процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням [335, с. 167]. Позиція вченого є цілком прийнятною в частині 

розмежування прокурорського нагляду та процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, але дискусійною в частині зведення усіх повноважень прокурора до 

цих двох функцій. 

О. М. Толочко до процесуальних функцій прокурора у кримінальному 

провадженні зараховує: функцію процесуального керівництва досудовим 
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розслідуванням; контрольно-наглядову функцію за здійсненням процесуального 

керівництва; організаційно-контрольну функцію за проведенням досудового 

кримінального провадження; підтримання обвинувачення; доведення суду позиції 

щодо підтримання або заперечення судового рішення [336, с. 54]. Найменування 

окремих функцій, у даному переліку є суперечливим та не дає можливість зрозуміти 

їх зміст. Так виокремлюючи контрольно-наглядову функцію прокурора за 

здійсненням процесуального керівництва, вчений тим самим стверджує, що 

прокурор сам себе контролює і сам за собою наглядає. Адже він і є процесуальним 

керівником досудового розслідування.  

У тексті своєї наукової праці О. М. Толочко слушно зазначає: «У досудовому 

кримінальному провадженні прокурор діє передусім як організатор розслідування 

кримінальних правопорушень, відповідає за строк і якість їх розслідування та 

передачу матеріалів кримінальних проваджень до суду. Він процесуально керує 

досудовим розслідуванням» [336, с. 50]. З цього можна зробити висновок, що 

організація досудового розслідування прокурором здійснюється в межах 

процесуального керівництва та входить до його змісту, що відповідає усталеним 

положенням теорії державного управління. Тому виокремлення організаційно-

контрольної функції за проведенням досудового кримінального провадження 

вважаємо недостатньо аргументованим. 

В. М. Юрчишин поділяє функції, що виконує прокурор під час досудового 

розслідування на основні та додаткові функції. Основними функціями автор вважає: 

1) нагляд за додержанням законів усіма суб’єктами цієї стадії кримінального 

провадження; 2) процесуальне керівництво органами, які розслідують кримінальні 

правопорушення; 3) підготовку обвинувального акта (кримінального позову); 

4) правозахисну функцію. До патокових науковець відносить: 1) безпосередню 

участь прокурора в розслідуванні кримінальних правопорушень; 2) координаційну; 

3) запобіжну (попереджувальну); 4) організаційного забезпечення [333, с. 150]. 

Аналіз даного переліку дозволяє виявити низку невідповідностей, одною з яких є те, 

що підготовка обвинувального акта (кримінального позову) не є винятковою 

компетенцією прокурора. Обов’язок підготовки такого акту, відповідно до КПК 
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покладено на слідчого, а прокурор в даному випадку виступає наглядовою 

інстанцією та наділений правом самостійно складати обвинувальний акт. 

Так відповідно до п. 1 ст. 291 КПК України обвинувальний акт складається 

слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може бути 

складений прокурором, зокрема якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що 

був складений слідчим. Згідно з положеннями п. 13 ч. 2 ст. 36 КПК України 

прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, уповноважений затверджувати чи відмовляти у затвердженні 

обвинувального акта, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта, 

самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені клопотання. Отже доцільно 

вести мову не про функцію (повноваження) підготовки прокурором обвинувального 

акта, а про формування обвинувачення ‒ діяльність з втілення результатів 

досудового розслідування у конкретну форму або приведення змісту обвинувачення 

у форму, встановлену законом (ст. 291 КПК України). 

Сутність повноважень прокурора з формування обвинувачення проявляється в 

покладеному на прокурора обов’язку використовувати передбачені законом заходи 

для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (кримінальний 

проступок, злочин), для її (особи) викриття і притягнення до кримінальної 

відповідальності. У цих повноваженнях відбито зміст діяльності прокурора щодо 

доказування винуватості підозрюваного (обвинуваченого) у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

Крім того, виконуючи функцію обвинувачення прокурор, має керуватися 

засадами кримінального провадження, що викладені у гл. 2 КПК України. Тому 

вважаємо недостатньо обґрунтованою думку вченого про те, що прокурор у 

кримінальному процесі наділений «правозахисною функцією». Адже як посадова 

особа публічної влади, він, виконуючи функцію обвинувачення, зобов’язаний, 

всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, 

виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, 

обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його 
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покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і 

неупереджених процесуальних рішень (ч. 2 ст. 9 КПК України). 

І. В. Гловюк вважає, що на прокурора у кримінальному процесі покладено 

функцію кримінального переслідування, яка (у вузькому значенні) є напрямом 

діяльності, спрямованим на викриття конкретної особи у вчиненні кримінального 

правопорушення та притягнення її до кримінальної відповідальності або 

застосування інших заходів кримінально-правового впливу. Кримінальне 

переслідування завжди є персоніфікованою діяльністю, що здійснюється щодо 

конкретної особи, яка має статус, наприклад, підозрюваного чи обвинуваченого. 

Автор вказує, що обвинувачення як форма кримінального переслідування 

починається з моменту затвердження або складання обвинувального акта 

прокурором. Крім обвинувачення, до форм реалізації кримінального переслідування 

автор відносить: підозру; здійснення щодо особи кримінального провадження із 

застосування примусових заходів медичного характеру; здійснення щодо 

неповнолітнього провадження із застосування примусових заходів виховного 

характеру [337, с. 18]. 

М. А. Погорецький, послуговуючись результатами історичного й 

порівняльного аналізу правових джерел кримінального процесу та поглядів 

вітчизняних і зарубіжних учених на розуміння поняття, видів і змісту зазначених 

функцій, дійшов слушного висновку, що позиції вчених, які обґрунтовують 

поліфункціональність прокурора у кримінальному процесі, не відповідають поняттю 

та сутності кримінальної процесуальної функції. Запропоновані ними функції 

прокурора у кримінальному процесі, зокрема й на досудовому розслідуванні, є не що 

інше, як повноваження прокурора щодо реалізації ним функції обвинувачення [5, с. 91]. 

Вчений акцентує на тому, що термін «кримінальне переслідування» є 

синонімом терміна «обвинувачення» як функції кримінального процесу. Сама 

функція обвинувачення, на його думку, полягає у встановленні події кримінального 

правопорушення, викриття особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (її 

встановлення, повідомлення їй про підозру), складанні обвинувального акта, 
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пред’явлення обвинувачення, підтримання його в суді, застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження [5, с. 91]. 

Відповідно до п. 13 ст. 3 КПК України поняття «обвинувачення» та п. 3 ст. 3 

КПК України  «державне обвинувачення» є складовою функції обвинувачення, яку 

відповідно до своїх повноважень здійснює сторона обвинувачення, у тому числі й 

прокурор, який починає її виконувати з початком досудового розслідування. 

Отже прокурор виконує у кримінальному процесі єдину функцію 

(обвинувачення),  яка полягає у встановленні події кримінального правопорушення, 

викриття особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (її встановлення, 

повідомлення їй про підозру), складанні обвинувального акта, пред’явлення 

обвинувачення, підтримання його в суді, застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

Виходячи з викладеного  ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» доцільно 

привести у відповідність зі ст. 121 Конституції України, оскільки визначені у ній 

функції прокурора у кримінальному провадженні (пункти 1, 3, 4 ч. 1) є не що інше, 

як його повноваження щодо реалізації кримінально-процесуальної функції 

обвинувачення.  

Конституційні повноваження прокурора є визначальними у виконанні ним 

кримінально-процесуальної функції обвинувачення. Проте, системний аналіз 

чинного КПК України та інших нормативно-правових актів свідчить, що перелік 

повноважень прокурора досудовому розслідуванні, є ширшим. До цього переліку 

належать: нагляд за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування кримінального правопорушення у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням (ч. 2 ст. 36 КПК України); формування обвинувачення 

(п. 13 ч. 2 ст. 36, ст. 291 КПК України). Крім того, ч. 2 ст. 25 Закону України «Про 

прокуратуру» визначена координаційна функція прокурора щодо органів, які 

проводять ОРД, дізнання і досудове слідство. 

Вибудовуючи класифікацію повноважень прокурора в межах функції 

обвинувачення відповідно до наведених норм правових актів, не можна не 

відмітити, що ототожнення прокурорського нагляду з процесуальним керівництвом 
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досудовим розслідуванням буде помилковим, на що звертають увагу не лише 

досвідченні науковці [333; 335; 336; 338 та ін.], а й молоді дослідники [339; 340; 341 

та ін.]. Їх співвідношення є предметом окремого дослідження. Проте, аналізуючи 

зміст наглядових повноважень та повноважень процесуального керівництва, можна 

дійти висновку, що це щільно взаємозв’язані та взаємозалежні але окремі групи 

повноважень. 

Виділення наглядових повноважень прокурора в самостійний напрям зумовлено 

наступними факторами: 1) важливістю боротьби з кримінальними 

правопорушеннями як найтяжчими порушеннями закону, що завдають великої, а 

іноді й непоправної шкоди інтересам людини, суспільства та держави; 

2) важливістю недопущення можливих порушень прав, свобод і законних інтересів 

людини і громадянина та інших норм закону з боку державних органів, які 

безпосередньо проводять розслідування кримінальних правопорушень з широким 

застосуванням примусових засобів процесуального характеру [342, с. 260‒265]. 

Повноваження процесуального керівництва визначаються як форма 

прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування (ч. 2 ст. 36 КПК України). Сутність цих повноважень виявляється у 

спрямуванні (направленні) прокурором діяльності органів, які проводять досудове 

розслідування кримінальних правопорушень на швидке, повне і неупереджене 

дослідження всіх обставин вчиненого правопорушення, виявлення обставин, що 

викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного обвинуваченого, а також 

обставин, що пом’якшують чи обтяжують його вину та надання їм належної 

правової оцінки (ч. 2 ст. 9 КПК України). Ці повноваження є владно-розпорядчими, 

необхідними для ефективного процесуального керівництва органами, які проводять 

розслідування кримінальних правопорушень. Межі дії даної категорії повноважень – 

стадія досудового розслідування. Ці повноваження чітко відображають предмет 

процесуального керівництва – процесуальну діяльність; об’єкт процесуального 

керівництва органи, які проводять досудове розслідування кримінальних 

правопорушень, а також оперативні підрозділи, що діють на підставі доручень 

слідчого, прокурора. 
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Повноваження щодо безпосередньої участі прокурора в розслідуванні 

кримінального правопорушення обумовлена характером і направленістю його 

повноважень у досудовій стадії процесу, визначених ч. 2 ст. 36 КПК України. 

Зокрема це стосується п. 4, де законодавець зазначив, що прокурор уповноважений 

доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений 

прокурором строк СРД, НСРД, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо 

їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках ‒ особисто проводити 

слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом. 

Координаційні повноваження прокурора закріплені у ч. 2 ст. 26 Закону України 

«Про прокуратуру» та відбивають його дії з розроблення і проведення узгоджених 

заходів з протидії злочинності, корупції правовими засобами усіх державних 

органів, що беруть участь у досудовому розслідуванні. Ці повноваження дають 

можливість прокурору залучати органи, які проводять ОРД, дізнання і досудове 

слідство до спільних, узгоджених дій у кримінальному процесі з метою протидії 

злочинності та корупції. Результатом реалізації даних повноважень є попередження 

злочинів, а в разі їх вчинення – швидке, повне і неупереджене розслідування.  

 Координаційні повноваження діють лише у кримінальній процесуальній сфері, 

про що прямо зазначається у ч. 2 ст. 26 Закону України «Про прокуратуру», тобто 

коло суб’єктів, які можуть бути залучені до координаційних заходів є чітко 

визначене законом. Це органи, які проводять ОРД, дізнання, досудове слідство. 

Виходячи з того, які функції прокурора виокремлюють прибічники його 

поліфункціональності у кримінальному провадженні, можна припустити що окрім 

перерахованих вище існують й інші групи повноважень: запобіжна (профілактична) 

функція, організаційно-забезпечувальна, правоохоронна. Аргументи щодо 

недоцільності виокремлення організаційно-забезпечувальної та правоохоронної груп 

повноважень прокурора у досудовому розслідуванні наводились нами вище. До 

викладеного можемо додати, що організаційно-забезпечувальні повноваження 

прокурора у досудовому розслідуванні є предметом іншої юридичної 

спеціальності [343]. 
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Щодо запобіжної (профілактичної) функції, то, відповідно до концепції полі 

функціональності прокурора, вона обумовлена правовими засобами реакції органів 

кримінальної юстиції (в тому числі і прокурора) на злочинність, які не можуть 

реалізуватися у відриві від одночасного застосування кримінологічних 

(профілактичних, запобіжних) заходів впливу на злочинність, бо це обов’язкові 

сторони одного процесу. Такий зв’язок двох ліній впливу на злочинність є 

об’єктивним і нерозривним. Виконання цієї функції – загальний обов’язок всіх 

державних органів України і в першу чергу тих, які ведуть кримінальний процес. 

Сутність функції – попередження окремих видів кримінальних правопорушень та 

загальна і індивідуальна профілактика. Зміст функції – застосування правових 

засобів, наданих прокурору для попередження кримінальних правопорушень. Межі 

дії функції – на всіх стадіях кримінального процесу. Хоч ця функція і не закріплена 

в Законі України «Про прокуратуру» та у КПК України, але вона є обов’язковою, бо 

без встановлення усієї сукупності негативних обставин, які сприяли вчиненню 

кримінального правопорушення, неможливо досягти успіху у протидії 

кримінальним правопорушенням та й взагалі ця функція є загальнодержавною [333]. 

Недоцільність виокремлення профілактичної (запобіжної) групи повноважень 

прокурора на досудовому розслідуванні ґрунтується саме на загальнодержавному 

характері розглянутої вище функції та на відсутності конкретних правових норм у 

КПК України. Профілактика правопорушень, з нашого погляду, здійснюється під 

час реалізації прокурором його наглядових повноважень.  

Отже серед повноважень прокурора у досудовому розслідуванні злочинів у 

сфері банківського кредитування будемо виокремлювати: наглядові; 

процесуального керівництва; формування обвинувачення; безпосередньої участі у 

досудовому розслідуванні; координаційні. У зв’язку з таким переліком 

повноважень, доречно замінити діючий в теорії кримінального процесу інститут 

прокурорського нагляду у досудовому розслідуванні на інститут участі прокурора у 

досудовому розслідуванні. 
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3.2. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері 

банківського кредитування під час проведення оперативними підрозділами 

слідчих (розшукових) дій  

 

Відповідно до ч. 2 ст. 36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням уповноважений доручати 

слідчому, органу досудового розслідування (п. 4), відповідним оперативним 

підрозділам проведення у встановлений прокурором строк СРД (п. 5), давати 

вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках – 

особисто проводити СРД (п.4). 

Частиною 1 ст. 223 КПК України визначено, що СРД є діями, спрямованими 

на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні). 

Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення СРД є наявність 

достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення їх мети, тобто 

можливістю за їх результатами отримання (збирання) або перевірки вже отриманих 

доказів. Оцінка наявності таких «достатніх відомостей» проводиться у кожному 

конкретному кримінальному провадженні з урахуванням встановлених у ньому 

обставин, особливостей виконання окремих процесуальних, СРД, їх обсягу та 

складності, поведінки учасників кримінального провадження, дотримання 

процесуальних строків тощо. За результатами такого оцінювання прокурор приймає 

одне з таких рішень: доручає слідчому чи оперативному підрозділу проведення 

певної СРД; проводить її самостійно; дає письмові вказівки слідчому щодо 

організації процесу розслідування чи необхідності проведення певних СРД. 

Чинний КПК України передбачає проведення таких СРД, як допит (ст.ст. 225–

226 КПК України); пред’явлення особи для впізнання (ст.ст. 228–230 КПК України); 

огляд (ст.ст. 237–239 КПК України); ексгумація трупа (ст. 239 КПК України); обшук 

(ст. 234 КПК України); слідчий експеримент (ст. 240 КПК України); освідування 

особи (ст. 241 КПК України); проведення експертизи (ст. 242 КПК України). 
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Відповідно до наказу Генерального прокурора України від 19.12.2012 р. 

№ 4 гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні», 

прокурори усіх рівнів повинні уживати заходів до покращення якості досудового 

розслідування та принципово реагувати на всі факти порушення вимог 

кримінального процесуального законодавства при СРД [219]. 

Здійснення прокурором нагляду за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування у формі процесуального керівництва полягає в тому, що 

він у конкретному кримінальному провадженні визначає коло доказів та способів їх 

отримання, проведення з вказаною метою певного обсягу СРД, а також 

забезпечення при цьому законності дій слідчого. 

На підставі проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

злочинів у сфері банківського кредитування, а також процесуальної літератури, 

можна виділити наступний перелік СРД, які проводяться під час розслідування 

злочинів у сфері банківського кредитування: 

- проведення обшуків у місцях проживання підозрюваних, 

обвинувачених; у місцях їх роботи в службових приміщеннях (офісах); у місцях 

проживання родичів, знайомих; у господарських приміщеннях підприємств; в інших 

місцях (дачах, гаражах, садових ділянках, транспортних засобах); 

- здійснення допиту свідків та підозрюваних осіб; 

- проведення огляду речей та документів; 

- призначення експертиз. 

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою 

виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального 

правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, 

яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнахо-

дження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді 

(ч.2 ст. 284 КПК України) [195]. 

Завданням прокурора під час проведення обшуку є дотримання законності як 

під час підготовки самого клопотання про необхідність проведення обшуку, так і під 

час проведення обшуку. Так, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі 
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необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор 

звертається до слідчого судді з клопотанням про необхідність проведення обшуку. 

У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи 

з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, 

прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, в порядку передбаченому ч. 3 ст. 

233 КПК України, має право до постановлення ухвали слідчого судді провести 

обшук. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором 

зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про 

проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання 

згідно з вимогами ст. 234 КПК України, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були 

наявні підстави для проведення обшуку без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор 

відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить 

у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є 

недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, 

передбаченому ст. 255 КПК України [195]. 

У більшості випадків основними об’єктами обушку при розслідуванні 

злочинів у сфері банківського кредитування є документи фінансово-господарської 

діяльності й бухгалтерської звітності; бланки документів з окремими реквізитами 

(печатками, штампами, підписами посадових осіб) та «заготівки» для виготовлення 

підроблених документів; щоденники, записні книжки, чорнові записи окремих осіб; 

електронні носії інформації (комп’ютери, їх окремі улаштування; електронні записні 

книжки); копіювальна і множна техніка; технічні засоби підробки документів 

(печатки, штампи, реактиви для виведення текстів тощо); гроші, цінні папери, 

коштовності, інші матеріальні цінності, в тому числі нажиті злочинним шляхом; 

листи, записки, окремі записи та інші матеріальні носії спілкування учасників 

злочинної групи між собою. 

Під час проведення обшуку особливу увагу слід приділяти блокнотам, 

зошитам, щоденникам осіб, у яких проведено обшук, оскільки саме вони можуть 

бути основою доказової бази сторони обвинувачення. Важливе значення мають 

фото-, фоно- і відео документи, що можуть вказати на зв’язок підозрюваного з 
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іншими особами. При обшуку необхідно звертати увагу на відшукання не тільки 

оперативних банківських документів, але й різноманітних наказів, розпоряджень, 

нормативних актів, що вилучаються або в оригіналі, або шляхом копіювання їх, 

оскільки надалі може виникнути необхідність встановлення авторства тих або інших 

актів, а також їх виконавців. 

При розслідуванні злочинів у сфері банківського кредитування досить часто 

практикується проведення «групових» обшуків в різних місцях, щоб уникнути 

можливості знищення доказів іншими учасниками організованої злочинної групи. 

«Групові» обшуки проводяться в тому випадку, коли є необхідність у вилученні 

документів і в інших установах та в окремих осіб, якщо є точні відомості про те, що 

в їхньому розпорядженні є документи, які мають значення для провадження. Такі 

обшуки можуть проводитися: в приміщеннях офісів банківських установ; у житлі та 

кабінеті посадових і службових осіб, які підписували господарські документи; на 

підприємствах, з якими учасники злочину мали господарські зв’язки; в 

аудиторських підприємствах тощо. 

Досить важливе значення при розслідуванні злочинів у сфері банківського 

кредитування відіграє допит (ст. 224 КПК України). Допит – це СРД, у процесі якої 

прокурор, слідчий, а в порядку передбаченому ст. 41 КПК України співробітник 

оперативного підрозділу одержує від підозрюваного, свідка, потерпілого, експерта 

відомості, які надаються в усній або письмовій формі щодо відомих їм обставин у 

кримінальному провадженні, які мають значення для цього кримінального 

провадження. Відповідно до ст. 133 КПК України, слідчий, прокурор під час 

досудового розслідування має право викликати свідка, потерпілого для допиту чи 

участі в іншій процесуальній дії. При цьому слідчий, прокурор мають право 

викликати особу, якщо є достатні підстави вважати, що вона може дати показання, 

які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній 

дії є обов’язковою.  

Здійснюючи нагляд за законністю проведення такої слідчої (розшукової) дії як 

допит, прокурор зобов’язаний: 1) забезпечити дотримання процесуальних вимог 

щодо його проведення; 2) визначити необхідне коле осіб, яких потрібно допитати. 
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При розслідуванні злочинів у сфері банківського кредитування допиту 

підлягають: 

1. Кредитор, операціоніст, бухгалтер, інші працівники банка кредитора. 

2. Засновники, власники та керівники підприємства, головний бухгалтер, інші 

службові особи підприємства, технічний персонал. 

3. Особи, які проводять перевірки, ревізії та здійснюють інші контрольні 

функції (аудитори, які здійснюють щорічні перевірки фінансової діяльності банків 

та інших організацій; працівники вищестоящих банківських структур; ревізори, які 

здійснюють документальні ревізії; фіскальні інспектори тощо). Такі особи можуть 

пояснити висновки перевірки, допомогти розібратися в документах, визначити коло 

свідків, потенційних підозрюваних та надати іншу довідкову інформацію. 

4. Представники реально діючих підприємств, які можуть умовно бути 

розподілені на три підгрупи: 1) особи, пов’язані із здійсненням тієї або іншої 

банківської операції, відображеної у підроблених документах; 2) представники 

підприємств, окремі реквізити яких (бланки, печатки, штампи, підписи посадових 

осіб) використовували злочинці для створення фіктивних підприємств або вчинення 

інших шахрайських дій та підробки документів; 3) підставні особи ‒ громадяни, 

особисті дані яких використали злочинці з тією ж метою. 

5. Представники організацій або приватні особи, які володіють інформацією 

про злочинну діяльність на різних етапах здійснення злочинного наміру або окремих 

операціях (представники страхових компаній, представники митних служб, 

представники державних або приватних охоронних структур, програмісти й 

оператори ЕОМ, комірники, вантажники, водії, колишні працівники підприємства ‒ 

позичальника, банку тощо). 

6. Знайомі підозрюваних, обвинувачуваних (родичі, сусіди, друзі). 

Особливо слід підкреслити про потребу допитів спеціалістів різного профілю 

(економістів, бухгалтерів, з банківської справи, з комп’ютерних технологій та ін.) як 

свідків, для одержання різних відомостей довідково-інформаційного характеру (про 

порядок здійснення певної грошової операції, розподіл посадових обов’язків у 

комерційних фірмах, банках). 
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Здійснюючи нагляд за законністю проведення допиту, прокурору необхідно 

забезпечити виконання вимог ст. 87 КПК України і не допустити, щоб у 

кримінальному провадженні особи, яким повідомляється про підозру, допитувались 

до цього як свідки, що тягне за собою недопустимість доказів. 

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення, в тому числі й при розслідуванні злочинів у сфері 

банківського кредитування, слідчий, прокурор можуть проводити огляд місцевості, 

приміщення, речей та документів (ч. І ст. 237 КПК України). Слідчий огляд 

належить до початкових, неповторних і незамінних СРД. 

Наказом Генерального прокурора України від 19.12.2012 р. № 4 гн «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» (п.2.8) визначено, 

що керівники органів прокуратури зобов’язані виїжджати на місце події за фактами 

зазначених кримінальних правопорушень, забезпечивши якісне проведення огляду, 

організації невідкладних першочергових СРД і НСРД [219]. 

Проведений нами аналіз матеріалів кримінальних проваджень щодо злочинів у 

сфері банківського кредитування свідчить про те, що в основному огляду 

підлягають різного роду документи: бухгалтерські, банківські, нормативні, 

договірні, реєстраційні, фінансові, страхові тощо. 

Загальні завдання, розв’язувані за допомогою слідчого огляду, можна звести 

до трьох основних груп: 1) визначення загальної характеристики документів та їх 

значення для розслідування; 2) вивчення доброякісності документів, що поєднує у 

собі аналіз їх форми (реквізитів), способу виготовлення, дійсності змісту; 3) 

виявлення ознак, що індивідуалізують документ та дозволяють найповніше описати 

його [344, с. 35–37]. 

При розслідуванні злочинів у сфері банківського кредитування, особливої 

уваги слідчому, прокурору необхідно звертати на огляд засобів комп’ютерної 

техніки або електронних носіїв інформації, оскільки за допомогою цих засобів 

здійснюються всі банківські операції. Здійснюючи огляд комп’ютерної техніки або 

електронних носіїв інформації, слідчому, прокурору необхідно виявити та вилучити 

сліди вчинення злочину, які залишаються на магнітних носіях зазначених пристроїв. 
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Варто звернути увагу на те, що більшість слідчих, прокурорів не володіють 

належними професійними знаннями для роботи з комп’ютерною технікою або 

електронними носіями інформації, за допомогою яких здійснювалися банківські 

операції, а тому і огляд зазначених засобів не можливо ефективно та здійснити. У 

зв’язку з тим, за справедливим твердженням С. С. Чернявського, під час проведення 

зазначеної слідчої (розшукової) дії слідчому, прокурору необхідно залучати фахівця 

у галузі комп’ютерних технологій, який може застосовувати спеціальні пристрої 

(портативний комп’ютер з портами підключення зовнішніх пристроїв, портативний 

принтер, зовнішній вінчестер та ін.), а також спеціальне програмне забезпечення для 

доступу, зчитування і зберігання комп’ютерної інформації [345, с. 530]. 

Огляд у житлі чи іншому володінні особи може бути проведено лише на 

підставі ухвали слідчого судді (ч. 3 ст. 233 КПК), крім двох невідкладних випадків: 

врятування життя людей та майна чи безпосереднє переслідування осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочину. Без ухвали слідчого судді також може бути 

проведено огляд за добровільною згодою особи, яка ними володіє. Для отримання 

ухвали слідчого судді слідчий зобов’язаний звернутися до нього з клопотанням про 

дозвіл на проведення такого огляду, попередньо погодженим з прокурором. Тому, 

якщо огляд документів проводиться у певному володінні особи прокурор перевіряє 

достатність підстав для проведення такого огляду. 

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які 

мають значення для кримінального провадження. Усі вилучені речі і документи 

підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які 

брали участь у проведенні огляду. У разі, якщо огляд речей і документів на місці 

здійснити неможливо або їх огляд пов’язаний з ускладненнями, вони тимчасово 

опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх 

остаточні огляд і опечатування (ч. 5 ст. 237 КПК У країни) [195]. 

Завданням прокурора при слідчому огляді документів полягає у тому, щоб 

забезпечити законність його проведення, дотримання прав та інтересів учасників 

такого огляду, виконання інших процесуальних вимог тощо. Слід звернути увагу на 

те, що інформація, яка міститься в документах, фактично є незамінною, а тому 
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слідчому, прокурору потрібно досить уважно й обережно вивчати документи під час 

проведення огляду. Порушення порядку огляду документів може призвести до 

втрати цінних доказів і неможливості їх заміни іншими доказами, що, в свою чергу, 

призведе до неможливості розкриття злочину зазначеної категорії. 

Важливе значення, при розслідуванні злочинів у сфері банківського 

кредитування має така СРД, як проведення експертизи. Експертиза проводиться 

експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням 

слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, необхідні спеціальні знання (ч. 1 ст. 242 КПК України) 

[195]. 

Необхідність у проведенні експертизи здебільшого виникає при дослідженні 

документів, перевірці дотримання у банках та фірмах правил бухгалтерського 

обліку, документального оформлення фінансових і господарських операцій, а також 

встановленню причетності конкретної особи (осіб) до порушень, що мали місце. 

Проведений нами аналіз матеріалів кримінальних проваджень, свідчить про те, що 

при розслідуванні злочинів у сфері банківського кредитування проводяться такі 

експертизи, як: почеркознавча експертиза; криміналістична експертиза документів; 

судово-бухгалтерська експертиза; комп’ютерно-технічна експертиза. 

В поодиноких випадках, при розслідуванні кримінальних проваджень цієї 

категорії, виникає потреба в проведенні й інших видів експертиз, зокрема: 

психіатричної, фоноскопічної, дактилоскопічної, фототехнічної. 

Особливістю почеркознавчої експертизи у справах про злочини в сфері 

банківського кредитування є множинність її об’єктів, що вимагає чіткості в 

підготовці та проведенні експертизи, уважного добору зразків (вільних, 

експериментальних) та об’єктів дослідження, ретельної їх систематизації. 

При підготовці криміналістичних експертиз документів особливу увагу 

слідчий мусить приділяти розробці завдання експерту та забезпеченню збереження 

досліджуваного документу. При цьому такі експертизи у кримінальних 

провадженнях названої категорії в основному вирішують ідентифікаційні завдання. 
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Судово-бухгалтерська експертиза вирішує завдання, спрямовані на виявлення 

в поданих для дослідження бухгалтерських даних протиріч та розбіжностей. 

Комп’ютерно-технічна експертиза проводиться з метою вивчення інформації, 

що зберігається в комп’ютері і на магнітних носіях (дискетах). 

При проведенні експертизи роль прокурора зводиться знову ж до забезпечення 

дотримання процесуальних вимог при його проведенні, а також до визначення 

необхідних документів, які потрібно дослідити експерту. Загальні умови проведення 

експертизи визначені у ст. ст. 242, 243 КПК України. 

Суб’єктами проведення зазначених дій можуть виступати слідчий, прокурор, а за 

їх дорученням оперативні підрозділи, які зобов’язані виконувати ці доручення. 

Прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням злочинів у сфері банківського 

кредитування, що здійснюється у формі процесуального керівництва, дозволяє виявити 

не лише порушення встановленої форми надання доручень оперативним підрозділами, 

а і явне зловживання слідчими новим правовим становищем оперативних підрозділів, а 

також халатне ставлення оперативних працівників до їх виконання.  

Вивчення матеріалів практики підрозділів МВС та СБ України, компетенцію 

яких становить документування злочинів у сфері банківського кредитування та 

результати опитування їх оперативних працівників свідчить, що доручення на 

проведення СРД передбачених гл. 20 КПК України надходять такою кількістю, що 

реально можна виконати лише третину з них. Крім того оперативні працівники 

сьогодні не мають відповідних знань, вмінь і навичок для проведення цих дій. 

Означені фактори призводять до формалізму в роботі, низької якості проведення 

відповідних СРД, оформлення підсумкових документів без дотримання належної 

форми, що унеможливлює їх використання у кримінальному провадженні. До того 

ж, на виконання доручень слідчого, прокурора на проведення гласних слідчих 

розшукових дій працівники оперативних підрозділів витрачають значну частину 

свого часу і тим самим позбуваються можливості ефективного ведення агентурної 

роботи, оперативного (ініціативного) пошуку, якісного проведення негласних ОРЗ 

НСРД. Слід також зауважити, що систематичне залучення працівників оперативних 

підрозділів до проведення гласних СРД часто призводить до унеможливлення 
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проведення ними негласних заходів, як особами, що відразу ідентифікуються 

оточенням як представники правоохоронних органів. 

Викладене свідчить про недоцільність залучення працівників оперативних 

підрозділів до документування злочинів у сфері банківського кредитування у формі 

виконання доручень слідчого, прокурора на проведення гласних слідчих розшукових 

дій. Вважаємо доцільним з цією метою запровадити у складі органів досудового 

розслідування посади помічників слідчих, компетенцію яких, в числі іншого, буде 

становити проведення гласних СРД (з такою пропозицією погодилися 99% опитаних 

працівників оперативних підрозділів (додаток А) та 69 % слідчих (додаток Б). 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що завданнями 

прокурора, який здійснює нагляд у формі процесуального керівництва за 

розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування при проведенні СРД є: 

1) дотримання законності проведення відповідних слідчих (розшукових) дій; 

2) дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення СРД; 

3) визначення коло питань, які необхідно встановити під час проведення тої чи 

іншої СРД. Залучення працівників оперативних підрозділів до документування 

злочинів у сфері банківського кредитування у формі виконання доручень слідчого, 

прокурора на проведення гласних слідчих розшукових дій є недоцільним. 

Запропоновано для виконання таких дій запровадити у складі органів досудового 

розслідування посади помічників слідчих, компетенцію яких, в числі іншого, буде 

становити проведення гласних СРД (з такою пропозицією погодилися 99% опитаних 

працівників оперативних підрозділів та 69 % слідчих). 

 

3.3. Прокурорський нагляд за документуванням оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій 

 

Практична реалізація положень Кримінального процесуального кодексу 

України, прийнятого у 2012 р. виявила низку проблем, про можливість виникнення 

яких ще задовго до прийняття цього закону попереджали науковці на основі 



151 

 

результатів комплексного аналізу поданого на розгляд Верховної Ради України [346; 

347]. Вивчення діяльності слідчих та оперативних підрозділів уповноважених 

документувати злочини у сфері банківського кредитування, які вже понад два роки 

щоденно стикаються з невирішеними питаннями, що зумовлені законодавчими 

новаціями дозволяє стверджувати, наукові прогнози не лише справдилися, а й 

виявилися досить оптимістичними, оскільки коло проблем є ширшим ніж це 

попередньо передбачалося. Зокрема це стосується новоствореного інституту НСРД, 

недосконалість правового регулювання якого призвела до значних труднощів у 

практичній діяльності оперативних підрозділів, компетенцію яких становить 

документування злочинів у сфері банківського кредитування. Окресленням кола 

проблем функціонування цього інституту та визначенням шляхів їх вирішення 

активно займаються такі фахівці в галузі кримінального процесу та ОРД як 

В. Д. Берназ, В. І. Галаган, В. І. Василинчук, В. О. Глушков, М. Л. Грібов, 

В. А. Колесник, Д. Й. Никифорчук, В. Т. Нор, Д. П. Письменний, 

М. А. Погорецький,  Д. Б. Сергєєва, С. М. Смокові, Л. Д. Удалова, 

С. С. Чернявський, М. Є. Шумило та інші [346–359]. Водночас окремі актуальні 

питання практики не знайшли наукового розв’язання. Зокрема, це стосується 

проведення оперативними підрозділами НСРД під час досудового розслідування 

злочинів у сфері банківського кредитування, а також прокурорського нагляду за 

цією діяльністю. 

Аналіз практики підрозділів МВС та СБ України,  компетенцію яких 

становить документування злочинів у сфері банківського кредитування, свідчить, 

що проблеми пов’язані з проведенням ними НСРД зумовлені: недосконалістю 

структури глави 21 КПК України; можливістю неоднозначного тлумачення багатьох 

її норм; відсутністю вичерпних дефініцій окремих понять; відсутністю чіткого 

правового регулювання взаємодії слідчого, прокурора та оперативних працівників. 

Все це повним обсягом відбивається на ефективності документування злочинів у 

сфері банківського кредитування оперативними підрозділами ДСБЕЗ, УБОЗ МВС та 

контррозвідувального захисту економіки держави СБ України.  



152 

 

Визначення кола та шляхів вирішення означених проблем потребує розуміння 

теоретичних та правових основ інституту НСРД. 

В. А. Колесник зазначає,  що НСРД, за своєю сутністю, у переважній 

більшості фактично є ОРЗ, які отримали нову назву і право на проведення яких 

надано слідчому під час здійснення ним досудового розслідування. Якщо раніше 

оперативні заходи під час розслідування кримінальної справи проводилися 

співробітниками відповідних оперативних підрозділів за Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» у рамках справи супроводження кримінального 

провадження, то тепер цю процедуру регламентує окрема глава кодексу [312].  

М. Л. Грібов зауважує, що за своїм змістом НСРД повністю співпадають з 

ОРЗ, а відрізняються лише колом суб’єктів ініціативи та юридичною формою [256]. 

Більш повно співвідношення НСРД розкривають М. А. Погорецький та 

Д. Б. Сергєєва, які визначають, що НСРД мають однакову гносеологічну природу, 

один алгоритм здійснення з однойменними ОРЗ, передбаченими ст. 8 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність». Вони проводяться із 

застосуванням тотожних методів пізнання події злочину, в одному режимі 

таємності. Проте, НСРД та ОРЗ суттєво розрізняються за сферами та правовим 

режимом здійснення: за метою та завданнями проведення; фактичними і 

юридичними (правовими) підставами, за правовим статусом суб’єктів їх 

провадження й, відповідно, за характером правовідносин, що виникають у ході їх 

здійснення; за процесуальним значенням отриманих результатів; за об’єктом, 

формами та методами відомчого контролю і прокурорського нагляду за їх 

здійсненням [360]. 

Аналіз поглядів науковців дозволяє однозначно стверджувати, що правове 

регулювання ОРЗ та НСРД мають суттєві відмінності. Відповідно і правове 

забезпечення документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування в межах ОРД та при проведенні НСРД має бути 

відмінним. 

В. А. Колесник зауважує, що оскільки кримінальне процесуальне 

законодавство складається з положень Конституції, міжнародних договорів, згода на 
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обов’язковість яких надана Верховною Радою, КПК та інших законів (ч. 2 ст. 1 

КПК), то кримінальне судочинство не може регулюватися підзаконними актами. 

Отже, здійснення НСРД є діяльністю процесуальною і мала б підпорядковуватися 

виключно нормам кримінального процесуального закону. Втім, зауважує вчений, 

потреби практики зумовили прийняття Інструкції про організацію проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні, затвердженій спільним наказом ГПУ, МВС, СБУ, 

Адміністрації Держприкордонслужби, Мінфіну, Мін’юсту від 16.11.2012 

№114/1042/516/1199/936/1687/5, де записано, що «методи проведення НСРД – це 

сукупність організаційних, практичних прийомів, у тому числі із застосуванням 

технічних засобів, які дозволяють у порядку, передбаченому кримінальним 

процесуальним законодавством України, отримати інформацію про злочин або 

особу, яка його вчинила, без її відома» (пп.1.6, 1.16). При цьому порядок, тактика та 

методика проведення цих дій, взаємодія уповноважених оперативних підрозділів «з 

особами (підрозділами), що залучаються до проведення таких дій, регулюються 

окремим нормативно-правовим актом органів, у складі яких перебувають 

уповноважені оперативні підрозділи»  

Отже, виходячи з нормативних роз’яснень Інструкції, те, що передбачено 

кримінальним процесуальним законодавством і визначає порядок дій слідчого, 

сьогодні регламентується відомчими інструкціями й фактично регулює ОРД. На 

практиці в багатьох НСРД – це дії, які виконують оперативні співробітники з 

дотриманням порядку та правил, із застосуванням тактичних прийомів саме ОРД. 

Але, оскільки такі засоби застосовуються в кримінальному провадженні, вони 

підпорядковуються вимогам КПК і мають проводитись із дотриманням тактики 

проведення слідчих дій [312]. 

Аналіз практики документування злочинів у сфері банківського кредитування 

свідчить, що слідчі, незважаючи на те, що законодавець наділив їх правом 

самостійно проводити НСРД, як правило доручають їх здійснення оперативним 

підрозділам. Це є цілком природнім, оскільки слідчі не мають необхідних навичок, 

сил та засобів, а у більшості випадків не володіють достатніми знаннями з 
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організації і тактики проведення НСРД. У зв’язку з цим потрібно зауважити, що сам 

механізм залучення оперативного підрозділу до проведення НСРД є недостатньо 

продуманим та юридично обґрунтованим, що призводить до неоднозначної оцінки 

законності дій оперативних працівників та неможливості використання результатів 

документування злочинів у сфері банківського кредитування в доказуванні. 

Так, відповідно до Інструкції, слідчий, прокурор надсилає доручення 

керівнику органу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення 

кримінального правопорушення і у складі якого знаходяться орган розслідування та 

(або) оперативні підрозділи, уповноважені на проведення НСРД (п. 3.1). Доручення 

повинно бути мотивованим, містити інформацію, яка необхідна для його виконання, 

чітко поставлене завдання, що підлягає вирішенню, строки його виконання, 

визначати конкретного прокурора, якому слід направляти матеріали в порядку, 

передбаченому ст. 252 Кримінального процесуального кодексу України. 

Оперативний підрозділ не має права передоручати виконання доручення іншим 

оперативним підрозділам. У дорученні також може визначатись порядок взаємодії 

між слідчим, прокурором і уповноваженим оперативним підрозділом, а також 

терміни складання протоколів про хід і результати проведеної НСРД або її 

проміжного етапу(п. 3.4.2. ). Керівник органу відповідно до відомчих нормативно-

правових актів визначає виконавця – оперативний підрозділ (оперативні підрозділи) 

(п. 3.4.3). Уповноважений оперативний підрозділ для виконання доручення слідчого, 

прокурора з урахуванням необхідності забезпечення умов для проведення НСРД 

залучає на підставі свого завдання відповідні оперативні та оперативно-технічні 

підрозділи (3.8). 

Аналіз практичної реалізації окреслених положень в процесі протидії 

злочинам у сфері банківського кредитування дозволяє виявити низку проблем. Так, 

слідчий, направивши доручення на проведення НСРД керівникові органу під 

юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення правопорушення, не бере участі у 

визначенні виконавця. Практика свідчить, що НСРД, що проводяться в межах 

досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, начальники 

УМВС (ГУМВС), здебільшого як виконавця визначають підрозділи ПЗСЕ (в 
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минулому ‒ ДСБЕЗ). Зокрема на них покладають аудіо-, відеоконтроль особи; 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з 

електронних інформаційних систем; обстеження публічно недоступних місць, житла 

чи іншого володіння особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу; спостереження за особою, річчю або місцем. Підрозділи ПЗСЕ з цілком 

об’єктивних причин, здебільшого, не спроможні виконати такі доручення. Зокрема 

такими причинами є відсутність відповідних технічних засобів, обмежена кількість 

особового складу, завантаженість дорученнями слідчих на проведення гласних і 

НСРД за іншими напрямами боротьби з економічними злочинами. У зв’язку з цим, 

підрозділи ПЗСЕ, послуговуючись пунктом 3.8. Інструкції до виконання НСРД 

залучають на підставі свого завдання відповідні оперативні та ОТП. В системі МВС 

це підрозділи оперативної служби та ОТЗ, що входили до структури кримінальної 

міліції та мають увійти до складу Національної поліції. 

За специфікою виконуваних завдань вони діють в умовах глибокої конспірації: 

дислокуються в конспіративних квартирах, легендованих як підприємства, установи 

та організації, що не беруть участі в охороні громадського порядку та боротьбі зі 

злочинністю, їх працівники зашифровані в побуті як цивільні особи. Інформація про 

місце розташування та особовий склад таких підрозділів належить до відомостей, 

що становлять державну таємницю і яким має надаватися гриф «Цілком таємно» 

[361, пп. 4.1.13, 4.2.3]. Ці підрозділи не можуть проводити гласних ОРЗ та 

виконувати доручення на проведення СРД, передбачених гл. 20 КПК України [195]. 

Підрозділи ПЗСЕ, на підставі доручень слідчого, прокурора оформлюють 

завдання, які у свою чергу надсилають для проведення НСРД підрозділами 

оперативної служби та ОТЗ. Останні фактично самостійно організовують їх 

виконання. І не зважаючи на нормативно передбачену постійну взаємодію з 

ініціатором, проводять НСРД без його безпосередньої участі, що є порушенням 

заборони передоручати виконання НСРД доручення іншим оперативним 

підрозділам.  

Відповідно до п. 3.10. Інструкції уповноважені оперативні підрозділи не 

мають права виходити за межі доручень слідчого, прокурора (ст. 41 КПК). Вони 
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зобов’язані повідомляти їх про виявлення обставин, які мають значення для 

кримінального провадження або вимагають нових процесуальних рішень слідчого, 

прокурора. Однак, вивчення практики виконання доручень слідчого, прокурора на 

проведення НСРД в межах досудового розслідування злочинів у сфері банківського 

кредитування, свідчить про те, що інколи потрібно вийти за межі доручення, а 

повідомити при цьому будь-кого (навіть керівника власного оперативного 

підрозділу) немає можливості. Саме так відбувається, коли під час візуального 

спостереження за особою, річчю або місцем у полі зору оперативних працівників 

з’являється невідома особа, за якою з міркувань виконання завдань кримінального 

процесу необхідно терміново встановити стеження [362].  

З цих причин розробники відомчих інструкцій вдаються до хитрощів, які 

часто є очевидними, а інколи суперечать здоровому глузду. Це відповідає потребам 

практики але суперечить вимогам кримінального процесуального закону, 

зумовлюючи існування ситуації протиставлення законності та доцільності. До того 

ж, вивчення практики візуального спостереження за об’єктами, що вчиняють 

злочини у сфері банківського кредитування дозволяє стверджувати, що оперативні 

працівники, послуговуючись нормами інструкції, інколи встановлюють 

спостереження за виявленими зв’язками спостережуваного, які в подальшому 

виявляються не причетними до його злочинної діяльності. 

Водночас реальна необхідність вийти за межі дорученні слідчого, прокурора 

при проведенні НСРД може мати місце, як при проведенні візуального 

спостереження, так і при проведенні інших НСРД в межах досудового 

розслідування злочинів у сфері банківського кредитування. Зокрема це обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; контроль за 

вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації; негласне отримання зразків, 

необхідних для порівняльного дослідження; використання конфіденційного 

співробітництва.  

Одною із практичних проблем документування злочинів у сфері банківського 

кредитування є відсутність можливості виконання доручень слідчого, прокурора на 
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проведення НСРД як підрозділами ПЗСЕ, так і за їх завданнями підрозділами ОТЗ та 

оперативної служби. Переважна більшість таких доручень виконується не 

своєчасно, а частина взагалі залишається без виконання. Покладений на оперативні 

підрозділи обов’язок виконувати доручення слідчого, прокурора (ст. 41 КПК 

України) та надмірне навантаження змушують працівників цих підрозділів 

вишукувати формальні причини, що не дають змогу виконати доручення, а у 

окремих випадках фальсифікувати результати НСРД, вигадуючи їх. Все це вимагає 

відповідних заходів прокурорського реагування. 

Згідно з вимогами чинного КПК, слушно зауважує В. А. Колесник, особою, 

яка проводить негласну слідчу дію, може виступати слідчий або уповноважений 

оперативний підрозділ. Тобто всі співробітники оперативного підрозділу можуть 

бути залучені до проведення негласної слідчої дії. При цьому постанова про 

проведення такої дії має містити відомості про конкретних осіб, що проводитимуть 

негласну слідчу дію (ст. 251 КПК), а не про широке коло виконавців з якогось 

визначеного не слідчим і не прокурором як уповноваженими процесуальними 

особами підрозділу. 

Водночас розд. ІІІ Інструкції [222], яка регулює порядок організації 

проведення негласних слідчих дій, установлює, що «кінцевого» виконавця – 

уповноважений оперативний підрозділ – визначає керівник органу, під юрисдикцією 

якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення й у складі якого є 

орган розслідування та (або) оперативні підрозділи, уповноважені на проведення 

негласних слідчих дій, а вже в тому «уповноваженому підрозділі» конкретного 

виконавця негласної слідчої дії призначає керівник останнього та ще й дає йому на 

допомогу особу, яка буде складати протокол. Отже, один оперативник 

відповідатиме за проведення негласної слідчої дії, а інший – за складання 

протоколу, і до призначення жодного з них ні прокурор, ні слідчий стосунку не 

мають. Це є відхиленням від норм закону, бо з’являється суб’єкт, який, хоч і не має 

процесуальних повноважень, проте від імені слідчого й «відповідно до відомчих 

нормативно-правових актів» (так прямо прописано в інструкції) делегує їх 

виконавцю. Тут порушуються принципи ще римського права: «Ніхто не може 
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передати іншому більше прав, аніж має сам». Але чому таке є? Це суто 

організаційне питання, бо саме керівник правоохоронного органу розподіляє наявні 

сили й засоби для вирішення поточних завдань, які виконує цей орган. Як слушно 

зауважує В. А. Колесник, у даному випадку слідчому треба попередньо узгоджувати 

питання щодо виконавців його доручення й уже в постанові вказувати персоналію 

або той підрозділ, який проводитиме негласну слідчу дію [312]. 

Окремий блок проблем становлять питання правового регулювання 

можливості проведення НСРД в межах досудового розслідування злочинів у сфері 

банківського кредитування. М. В. Стащак слушно зауважує, що згідно з ч. 2 ст. 264 

та ст. 268 КПК України за нетяжким складом злочину, якими є ч.ч. 1 та 2 ст. 190 КК 

України, можна здійснити зняття інформації з електронних інформаційних систем 

або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або 

утримувачем чи не пов’язаний з подоланням системи логічного захисту та 

установити місцезнаходження радіоелектронного засобу. Причому дії, передбачені 

ч. 2 ст. 264 КПК України оперативний працівник може здійснювати самостійно 

шляхом доступу до Інтернету та соціальних мереж. Що стосується встановлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу, що передбачено ст. 268 КПК України, 

то негативним моментом, виходячи з практики, необхідно зазначити те, що 

можливість його проведення в рамках кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 

190 КК України залежить цілком від слідчого, а саме – від його здібності 

аргументувати прокурору необхідність їх проведення та перспективу використання 

отриманого від НСРД результату. Найчастіше прокурори відмовляють в задоволенні 

клопотань на проведення НСРД за нетяжкими складами злочинів. До того ж не 

завжди можна виявити та затримати правопорушника лише проведенням цієї однієї 

НСРД [363]. 

Розвиваючи думку вченого зазначимо, що відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК 

України НСРД проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка 

його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. НСРД, передбачені статтями 

260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого 

судді), 267, 269, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2411#n2411
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2411#n2411
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кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Таким 

чином, означені НСРД взагалі не можуть бути проведені в межах досудового 

розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України), оскільки 

це кримінальне правопорушення кваліфікується як злочин невеликої тяжкості. З 

одного боку це є позитивним, оскільки не дає можливості збільшити навантаження 

на оперативні підрозділи, з іншого, спонукає слідчих вдаватися до хитрощів при 

кваліфікації злочинів, оскільки без негласних засобів розслідування може виявитися 

неефективним. 

У зв’язку викладеним, доцільно розглянути питання про те як захищаються 

права та свободи громадян в процесі досудового розслідування злочинів у сфері 

банківського кредитування, а також, виходячи з яких критеріїв законодавець 

встановлює обмеження на проведення слідчими та оперативними працівниками тих 

чи інших дій. 

У ст. 14 КПК України визначається, що під час кримінального провадження 

кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції, інших форм спілкування. Втручання у таємницю спілкування 

можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених КПК, з 

метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, 

встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб 

неможливо досягти цієї мети. Інформація, отримана внаслідок втручання у 

спілкування, не може бути використана інакше як для вирішення завдань 

кримінального провадження. 

Стаття 258 КПК встановлює загальні положення про втручання у приватне 

спілкування:  

1. Ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали 

слідчого судді. 

2. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов’язаний звернутися 

до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в 

порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 КПК України, якщо будь-яка СРД 

включатиме таке втручання. 
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3. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до 

іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку будь-якого типу. Спілкування 

є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи 

юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист 

інформації від втручання інших осіб. 

4. Втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, 

якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є 

приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: аудіо-, відеоконтроль 

особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем. 

5. Втручання у приватне спілкування захисника, священнослужителя з 

підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим заборонене. 

Аналіз наведених вище норм дозволяє визначити, що ст. 14 та ст. 258 КПК 

України покликані захищати ті самі суспільні відносини (таємниця листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування). 

При цьому законодавець у першому випадку обмежується терміном «спілкування», 

а у другому застосовує термін «приватне спілкування». Ця термінологічна 

неточність фактично не створює проблем в діяльності слідчих та уповноважених 

оперативних підрозділів з документування злочинів у сфері банківського 

кредитування, оскільки останні здебільшого послуговуються нормами статті 258 

КПК України. В цьому сенсі немає і негативних наслідків для процесу доказування 

та належного відправлення кримінального судочинства загалом. 

Положення зазначеної статті в цілому видаються логічними і продуманими. 

Водночас не зовсім зрозумілим залишається поняття фізичних чи юридичних умов, 

при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від 

втручання інших осіб.  

Під фізичними умовами дотримання приватного спілкування Л. І. Аркуша 

розуміє обране особою місце, час та форму здійснення спілкування (вербальна, 

письмова, графічна тощо), форму обміну інформацією (безпосередня або 

опосередкована), тобто листами, бандеролями, телеграмами, контейнерами та ін.; із 
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застосуванням технічних засобів дротового та бездротового зв’язку тощо. 

Юридичними умовами дотримання приватного спілкування, на думку дослідника, є 

наявність підстав згідно з чинним законодавством України, а також наявність угоди 

між фізичною особою і юридичною особою, яка надає послуги телекомунікаційного 

та поштового зв’язку [364, с. 525]. 

Більш широке визначення юридичних умов, що забезпечують приватність 

спілкування, запропонували С. О. Гриненко, О. М. Дроздов, С. С. Кудінов, 

Р. М. Шехавцов. Вони вважають, що це гарантоване приписами Конституції 

України й інших нормативно-правових актів право будь-якої особи на таємницю 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання 

у її особисте і сімейне життя, можливість обмеження цих прав лише за рішенням 

суду (зокрема, статті 31, 32 Конституції України, п. 7 ч. 1 ст. 7, статті 14, 15, частини 

1, 5 ст. 258, статті 260, 261, 263, 264 КПК України, ст. 9 Закону України від 18 

листопада 2003 року № 1280-IV «Про телекомунікації», ст. 6 Закону України від 4 

жовтня 2001 року № 2759-III «Про поштовий зв’язок»), укладення угоди між особою 

та юридичною особою, що надає послуги телекомунікаційного, поштового зв’язку 

на території України для забезпечення її приватного спілкування [365, с. 10].  

Як бачимо автори до юридичних умов, що забезпечують приватність 

спілкування, зараховують невтручання у її особисте і сімейне життя. Проте 

виходячи з норм ст. 32 Конституції України та 15 КПК України ці поняття мають 

загалом різний зміст, хоча окремі його елементи є спільними. Зокрема законодавець 

визначає, що під час кримінального провадження кожному гарантується 

невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя. Ніхто не може збирати, 

зберігати, використовувати та поширювати інформацію про приватне життя особи 

без її згоди, крім випадків, передбачених КПК України. Тобто зміст ст. 14 охоплює 

дії уповноважених осіб на збирання інформації під час передачі (обміну) інформації 

між двома та більше особами, в той час як до змісту ст. 15 зараховане не лише 

збирання, а й зберігання та поширення інформації про одну конкретну особу, як у 

процесі її перебування на самоті, так і в процесі спілкування з іншими людьми. 

Ю.М. Грошевий,  В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін., слушно зазначають, що норми 
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ст. 31 Основного Закону України та ст. 14 КПК України виходять за межі виключно 

приватного життя і не можуть бути зведені тільки до забезпечення особистої або 

сімейної таємниці. Вони рівною мірою стосуються й сфери службових, ділових та 

інших суспільних відносин [366, с. 75]. 

Дещо дивним видається те, що законодавець, науковці і практики фактично 

виокремлюють два види приватного життя – особисте і сімейне. Така диференціація, з 

нашого погляду, позбавлена сенсу, оскільки сімейне та особисте життя співвідносяться 

як частка і ціле. Тому доцільно обмежитися терміном приватне життя. 

Приватне спілкування є частиною приватного життя. Для усвідомлення 

співвідношення приватного спілкування та приватного життя доцільно дослідити 

значення поняття спілкування, яке за своїм походженням і змістом є продуктом 

вітчизняної філософії і психології. Проблеми спілкування у радянські часи вивчали 

М. С. Алякринський, Б. Г. Ананьєв, А. В. Бєляєва, М. С. Каган, В. А. Кольцова, 

О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, В. М. Мясіщев, В. М. Носуленко, Г. П. Потилко та ін.  

На сучасному етапі зазначену проблему досліджують такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені, як І. І. Амінов, Г. М. Андреєва, Н. М. Ануфрієва, А. А. Бодалєв, 

О. О. Леонтьєв, В. В. Москаленко, В. А. Семиченко, М. І. Семечкін, 

А. М. Столяренко, В. А. Сухарев, Ю. П. Платонов та ін.  

В англомовній психологічній літературі поширеним є поняття «комунікація». 

Семантично «спілкування» і «комунікація» майже збігаються, оскільки означають 

«спільність», «з’єднання», «повідомлення». Більшість вітчизняних дослідників 

розмежовують поняття «спілкування» і «комунікація», підкреслюючи, що, на 

відміну від комунікації, у спілкуванні відображена вся складність реального світу 

людських відносин. Крім того, якщо в понятті «спілкування» наголос робиться на 

взаємному обміні інформацією (діалогічність, взаєморозуміння), то в понятті 

«комунікація» наголошується на передачі інформації.  

У найбільш загальному визначенні спілкування – це універсальна реальність 

людського буття, що породжується й підтримується різноманітними формами 

людських стосунків. У цій реальності формуються і розвиваються як різні види 

соціальних відносин, так і психологічні особливості окремої людини [367, с. 371]. 
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Наведене поняття спілкування має загальний характер і не може бути 

використано для визначення тих явищ і процесів, що мають місце під час 

спілкування оперативного працівника з громадянами під час документування 

злочинів у сфері банківського кредитування, тобто потребує більш конкретного 

формулювання.  

Найбільш вдале визначення, з нашого погляду, наведене в навчальному 

посібнику за редакцією А. М. Столяренко. Спілкування – це інформаційні 

взаємозв’язки (контакти) між людьми, поєднані з їх соціальним сприйняттям та 

пов’язані зі взаємостосунками та взаємодією [368]. 

Це визначення розкриває структуру спілкування, яка є об’єктом дослідження 

багатьох фахівців у галузі соціальної психології. Її складовими вони називають: 

комунікативне (передача інформації), інтерактивне (взаємодія); перцептивне 

(взаємосприйняття) спілкування. Комунікативне передбачає узагальнення всіх 

інформативних процесів, що відбуваються між людьми. Інтерактивне – обмін діями, 

вчинками. Перцептивне містить сприйняття партнерами один одного, інтерпретацію 

отриманих результатів їх оцінювання і т. д..  

Отже, спілкування передбачає наявність як мінімум: двох суб’єктів, 

передавання інформації одним з них та сприймання інформації іншим. Саме це є 

важливим в юридичні площині. Адже якщо йдеться про втручання у спілкування то 

воно зачіпає інтереси і порушує права двох сторін. Втручання у приватне життя 

може бути здійснене щодо однієї людини та взагалі не бути пов’язаним із 

спілкуванням, як приклад, при проведенні візуального контролю в житлі чи іншому 

володінні особи. Вважаємо, що юридично втручання у приватне спілкування є 

втручанням у приватне життя людей, які спілкуються між собою.  

Досліджуючи процесуальні аспекти державного втручання у приватне 

спілкування з позицій норм міжнародного права В. Мухін та А. Штанько доходять 

висновку, що передбачений у законодавстві України порядок втручання у приватне 

спілкування відповідає європейським стандартам у галузі прав людини. Втручання у 

приватне спілкування, зокрема його мета, умови та підстави, що визначають 

можливість такого втручання, є правомірним обмеженням прав людини і гро-
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мадянина, яке узгоджується із законними інтересами особи, суспільства, держави 

щодо охорони правопорядку та забезпечення режиму законності в країні [369]. 

Аргументи, що наводять автори є переконливими. Проте поділ законодавцем НСРД 

у КПК України лише на такі, що передбачають втручання у приватне спілкування та 

проводяться без нього є не зовсім виправданим. Це підтверджується однаковою 

процедурою санкціонування НСРД, що передбачають втручання у приватне 

спілкування та ні – для проведення і тих і інших потрібно отримати ухвалу слідчого 

судді. Зокрема не є втручанням у приватне спілкування, але передбачають 

обов’язковий дозвіл суду: обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи (ст. 267); установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу (ст. 268); спостереження за особою, (ст. 269); аудіо-, відеоконтроль місця 

(ст. 270); негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження 

(ст. 274). 

Дійсно ці дії не можна назвати втручанням у приватне спілкування, оскільки в 

даному випадку спілкування може бути відсутнє загалом. Водночас за змістом такі 

дії є збиранням інформації про особу без її згоди, а відповідно і втручанням в 

приватне життя. І навіть не зважаючи на те, що назви таких НСРД як аудіо-, 

відеоконтроль місця та спостереження за річчю або місцем, не передбачають 

присутності особи як об’єкта спостереження, результатом їх проведення майже 

завжди є втручання в особисте життя.  

Як слушно зауважує М. Л. Грібов, візуальне спостереження за певними 

територіями, будівлями, приміщеннями, предметами (якщо воно ведеться у 

публічно доступних місцях) здебільшого має на меті виявлення осіб причетних до 

злочинної діяльності та подальше вивчення їх дій. З моменту виявлення цих осіб 

спостереження проводиться вже по відношенню саме до них. Тому якщо слідчим 

отримано дозвіл суду на проведення візуального спостереження за місцем або річчю 

– немає формальних законних підстав стежити за особами, що будуть виявлені 

таким чином. Отже, спостереження такого роду має сенс лише у тому разі, коли 

перебування особи у певному місці або її фізичний контакт з конкретним предметом 

може бути доказом її вини, а також з метою затримання підозрюваної 
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(розшукуваної) особи. Проте спостереження за річчю або місцем що проводиться до 

виявлення таких осіб не може розглядатися, як втручання в особисте життя 

громадян, обмеження їх прав і свобод. Адже носіями юридичних прав та 

учасниками правовідносин можуть бути лише особи. Речі та місця не можуть 

розглядатися як суб’єкти таких відносин. Тому візуальне спостереження за ними, не 

потребує юридичної регламентації. Отже, воно може проводитися без спеціальних 

дозвільних процедур. З моменту виявлення потрібної особи слідчий має припинити 

спостереження та діяти відкрито – затримати особу й скласти протокол затримання 

та (або) провести потрібні в конкретному випадку слідчі дії: обшук, огляд. Якщо ж 

підстав для затримання або проведення відповідних слідчих дій бракує, а 

спостереження за місцем або річчю встановлювалося з метою подальшого стеження 

за виявленими особами, то у клопотанні про дозвіл на проведення даної НСРД 

повинно бути зазначено саме це (на відміну від вимог п. 4 ч. 2 ст. 248 КПК). Тобто 

дозвіл повинен містити чітку вказівку на те, що спостереження має проводитися за 

невстановленими особами, які з’являться в визначеному місті (вчинять там певні дії) 

або матимуть контакт з конкретною річчю (проводитимуть з нею певні операції) 

[362]. Те саме стосується аудіо-, відеоконтролю місця. 

Окремої уваги заслуговують такі НСРД як контроль за вчиненням злочину (ст. 

271) та виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації (ст. 272). Контроль за вчиненням 

злочину може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що 

готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин, та 

проводиться в таких формах: контрольована поставка; контрольована та оперативна 

закупка; спеціальний слідчий експеримент; імітування обстановки злочину. Якщо 

при проведенні контролю за вчиненням злочину виникає необхідність тимчасового 

обмеження конституційних прав особи, воно має здійснюватися в межах, які 

допускаються Конституцією України, на підставі рішення слідчого судді згідно з 

вимогами цього Кодексу. 

Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації, здійснюється на підставі постанови 
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слідчого, погодженої з керівником органу досудового розслідування, або постанови 

прокурора із збереженням у таємниці достовірних відомостей про особу. 

Аналіз змісту зазначених НСРД та відповідних ОРЗ дозволяє стверджувати, 

що вони пов’язані із втручанням у приватне спілкування. Ці дії передбачають участь 

у конфіденційному спілкуванні інших людей особи, яка без їх відома збирає 

відносно них інформацію, у тому числі таку, що стосується їх особистого життя. 

Сторони спілкування при цьому розраховують на збереження у тайні змісту 

спілкування будучи введені в оману з використанням неправдивих відомостей – 

легенди (дезінформації).  

За усталеною традицію законодавець та розробники відомчих інструкцій 

визначали місця, де провадять ОРЗ, як громадські. Узагальнення поглядів науковців 

на зміст поняття громадського місця, власний аналіз сутності категорії спілкування, 

яку вчені пов’язують з цим поняттям, та окремих законодавчих актів надало 

можливість дійти однозначних висновків про некоректність його застосування в 

ОРД та виникнення низки юридичних проблем. 

У новому КПК України законодавець радикально змінив підходи до означеної 

проблеми та загалом відмовився від використання терміна «громадське місце», 

розмежувавши простір на публічно доступні та публічно недоступні місця. При 

цьому розуміння публічно доступного місця випливає з поняття публічно 

недоступного місця як такого, куди можливо увійти або в якому можливо 

перебувати на правових підставах без отримання на це згоди власника, користувача 

або уповноважених ними осіб (ч. 2 ст. 267 КПК України). 

Така позиція законодавця сприяла усуненню багатьох юридично 

неврегульованих питань, зокрема невизначеності юридичної оцінки ОРЗ (та 

похідних від них НСРД) у місцях без обмеження доступу, які не віднесено до 

громадських (природні ландшафти, пустирі тощо). Саме критерій публічності та 

приватності вважаємо найбільш коректним для проведення юридичної класифікації 

НСРД залежно від ступеня обмеження прав і свобод громадян. 

Отже диференціація НСРД за критерієм втручання у приватне спілкування є 

некоректною. Поняття спілкування, яке за своєю природою є психологічним, а не 
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юридичним досить проблематично унормувати за допомогою норм права. Те саме 

можна сказати про особисте та сімейне життя. Оптимальними критеріями, за 

допомогою яких слід визначати ступінь обмеження прав і свобод особи є 

публічність та приватність. Зокрема це стосується місць де проводяться НСРД та їх 

розмежування на публічно доступні і публічно недоступні.  

Якщо йдеться про реальний (фізичний) простір то місцем проведення НСРД 

слід вважати розташування суб’єктів цих дій та використовуваних ними засобів.  

При проведенні НСРД у віртуальному (кібернетичному) просторі, радіоефірі 

та на мережах провідного зв’язку критерієм публічності має бути можливість 

загального доступу до інформації, що там міститься (зберігається, передається).  

Що ж до ролі прокурора у проведенні НСРД, то законодавець визначив її 

досить чітко, а науковці відмічають якісну новизну цієї ролі – гаранта забезпечення 

дотримання законності під час проведення НСРД, з одночасним наданням йому 

статусу «фільтра» між органом досудового розслідування та слідчим суддею [82]. 

 КПК України передбачає, що рішення про проведення НСРД приймає слідчий, 

прокурор, а у випадках, передбачених КПК, – слідчий суддя за клопотанням 

прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором. Слідчий 

зобов’язаний повідомити прокурора про прийняття рішення щодо проведення 

певних НСРД та отримані результати. Прокурор має право заборонити проведення 

або припинити подальше проведення НСРД. Виключно прокурор має право 

прийняти рішення про проведення такої НСРД, як контроль за вчиненням 

злочину [195, гл. 21]. Загалом, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений: мати повний доступ до 

матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового 

розслідування; доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у 

встановлений прокурором строк СРД, НСРД, інших процесуальних дій або давати 

вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках – 

особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному 

КПК України; доручати проведення СРД та НСРД відповідним оперативним 
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підрозділам; погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до 

слідчого судді про проведення СРД, НСРД, інших процесуальних дій у випадках, 

передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі 

клопотання [195, ст. 36]. 

Проте визначати сутність прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування в процесі 

НСРД виходячи лише з окреслених положень, з нашого погляду, було б 

помилковим. Необхідно враховувати сутність цих дій, їх потенційну загрозу правам 

і свободам громадян, особливості пов’язані з правовим регулюванням та суб’єктами 

їх проведення.  

Аналіз сутності НСРД, що передбачені главою 21 КПК України дає підстави 

для висновку, що у правоохоронній практиці нашої держави всі вони виникли та 

розвивалися як ОРЗ. Тому для виконання окресленого вище завдання доцільно 

звернутися до теорії ОРД, де питання прокурорського нагляду розроблені на 

високому науковому рівні. Зокрема ці питання досліджували такі вітчизняні 

науковці як В. І. Василинчук, А. А. Венедіктов, О. М. Джужа, Ю. М. Грошевий, 

В. С. Зеленецький, І. М. Козьяков, О. О. Кисельов, М. Й. Курочка, Ю. Ю. Орлов, 

М. А. Погорецький, Л. Д. Удалова, В. О. Черков, О. С. Шморгун та інші. 

В. С. Зеленецький та І. М. Козьяков вважають, що у сфері ОРД прокурор 

здійснює нагляд: а) за всією системою ОРД, включаючи законність прийнятих 

піднаглядними посадовими особами управлінських рішень (планування та ін.); б) за 

діями підрозділів, що безпосередньо здійснюють ОРД, а також їх посадових осіб; 

в) за негласним апаратом, що сприяє відповідним органам в успішному вирішенні 

оперативно-розшукових завдань; г) за технічними, інформаційними, фінансово-

господарськими підсистемами забезпечення ОРД. Названі повноваження, на думку 

науковців, повинні здійснюватися поза залежністю від того, є ОРД складовою 

функціонування органу дізнання чи вона не є такою. Розходження в реалізації 

кожної групи зазначених наглядових повноважень прокурора, – вказують 

дослідники, – проявляються в специфіці виявлення, попередження й усунення 

порушень законів того чи іншого органу контролю за досягненням визначених 
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законом цілей конкретного оперативного підрозділу, що здійснює ОРД [50, с. 176]. 

М. А. Погорецький вважає, що така класифікація суперечить чинному 

законодавству про ОРД і самій сутності ОРД. Зокрема, що стосується 

прокурорського нагляду за негласним апаратом, до складу якого входять як штатні 

співробітники оперативних підрозділів, так і особи, які співробітничають з ними на 

негласній конфіденційній основі, а тому це питання, може бути предметом 

прокурорського нагляду лише в разі порушення в цій сфері чинного законодавства 

[84; 76].  

М. Й. Курочка наголошує, що повноваження прокурорського нагляду за ОРД, 

мають окреслюватися внормованими функціями, компетенцією, колом обов’язків 

наглядового прокурора, з тим щоб закони (окремі правові норми) виконувалися, а 

визначені чинним законодавством суб’єкти ОРД не порушували їх вимог. 

Одночасно, зважаючи на конспіративний характер ОРД і конфіденційність 

стосунків, учений зазначає, що втручання прокурора в тактику проведення ОРЗ, 

агентурну роботу, функціонування легендованих підприємств, установ, 

конспіративних квартир та в інші негласні заходи може призвести до дискредитації 

прокурорського нагляду, протистояння прокуратури правоохоронним органам, які 

проводять ОРД. Втручання прокурора в конспіративні заходи можливе лише тоді, 

коли він має обґрунтовані підстави щодо порушення законності при їх 

проведенні [370, с. 14].  

Подібної думки дотримується й О. О. Кисельов, слушно зауважуючи, що 

розширення кола осіб, поінформованих про організацію і тактику конкретних ОРЗ, 

ознайомлених з даними негласних співробітників, спричинить утворення тіньової 

ОРД, коли оперативні працівники ухилятимуться від реєстрації оперативної 

інформації, приховуватимуть відомості про осіб, які співпрацюють з ними на 

конфіденційній основі, та ін. Побоюючись витоку інформації, багато оперативних 

працівників стають саме на такий шлях. Це призведе до того, що частина ОРД може 

залишитися поза контролем, і саме тут можуть виявитися найгрубіші порушення 

законності [371, с. 59–60]. 
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Отже, специфіка прокурорського нагляду в сфері ОРД полягає в тому, щоб 

дати оцінку законності конкретного ОРЗ з погляду правової обґрунтованості його 

здійснення, не вдаючись при цьому до його технології, яка не входить до об’єкту і 

предмету прокурорського нагляду [84]. Однак якщо йдеться про НСРД, то 

прокурорський нагляд має охоплювати  і технологію їх проведення, зараховуючи 

організацію і тактику. Адже, якщо певні технологічні аспекти конкретної НСРД 

передбачені законом, то прокурор повинен мати змогу вивчити питання їх 

дотримання. Зокрема, ст. 269 КПК України не лише розмежовує візуальне 

спостереження на окремі види залежно від об’єкта (за особою, річчю або місцем), а 

й встановлює його поділ на таке, що здійснюють з використанням відеозапису, 

фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження та без них. Крім 

цього, законодавцем виокремлено спостереження за особою та за тими, з ким вона 

контактує. Тому, якщо в ухвалі слідчого судді, дорученні слідчого, прокурора не 

зазначено, що спостереження потрібно провадити з використанням відповідних 

технічних засобів, установлювати контакти спостережуваного, то документування 

його дій за допомогою відеозапису, фотографування, а також збирання інформації 

про його зв’язки є порушенням закону. Отже, означені обставини проведення 

візуального спостереження мають належати до предмета прокурорського нагляду. 

Порушенням закону буде також продовження будь-якої НСРД після закінчення 

терміну дії ухвали слідчого судді про дозвіл на її проведення. 

З формально юридичної точки зору порушенням законності буде і виконання 

доручення на проведення НСРД підрозділом, який не уповноважений протидіяти 

злочинам у сфері банківського кредитування (якщо кримінальне провадження 

розпочато за фактом вчинення кримінального правопорушення даної категорії).  

Зміст прокурорського нагляду за законністю підстав проведення НСРД та ОРЗ 

мають і інші відмінності, зумовлений визначенням у КПК України прокурора 

керівником досудового розслідування.  Сукупний аналіз положень ст. 36 КПК 

України та п. 4.3 розд. 5 Інструкції про організацію проведення НСРД та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні, що затверджена 

спільним наказом ГП України, МВС України, СБ України, Адміністрації ДПС 



171 

 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 

16 листопада 2012 р. [222], свідчить, що в межах кримінального процесу 

прокурорський нагляд за діяльністю оперативних підрозділів здійснюється  саме у 

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Адже документи, 

оформлені за результатами виконання конкретного доручення (протоколи і додатки 

до них) обов’язково надсилаються прокуророві. Їх аналіз дає змогу не лише зробити 

висновки щодо наявності або відсутності в діях об’єктів ознак складу злочину, а й 

оцінити відповідність дій оперативних працівників змісту доручення та ухвали 

слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД. Зокрема, це стосується проведення 

таких дій лише у визначених місцях, ступеня втручання у приватне спілкування, у 

межах терміну дії ухвали слідчого судді, використання лише тих засобів, що 

передбачені ухвалою та дорученням, або без них. Крім цього, зіставлення 

документів оперативного підрозділу з іншими матеріалами кримінального 

провадження надає можливість прокуророві переконатися, що НСРД проводилися 

на законних підставах і саме щодо тих осіб, які були визначені в клопотанні, ухвалі 

слідчого судді та дорученні. 

Стаття 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачає, 

що прокурор, здійснюючи нагляд за ОРД: безперешкодно входить в усі приміщення 

органів, які проводять ОРД; вимагає для перевірки розпорядження, інструкції, 

накази та інші акти щодо ОРД, ОРС, реєстраційні, облікові, звітні, статистичні, 

аналітичні документи та інші відомості щодо здійснення ОРЗ; доручає керівникам 

відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою 

усунення порушень закону; дає письмові вказівки про проведення ОРЗ з метою 

попередження та виявлення злочинів, про розшук осіб, які переховуються від 

органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від відбування 

кримінального покарання, безвісно відсутні; дає згоду на продовження строку 

проведення ОРД; отримує пояснення щодо порушень вимог закону від посадових 

осіб органів, які проводять ОРД; перевіряє скарги на порушення законів органами, 

які проводять ОРД, з ознайомленням у необхідних випадках з оперативно-

розшуковими матеріалами; скасовує незаконні постанови про заведення або 



172 

 

закриття ОРС, зупинення або поновлення ОРД чи про інші рішення, що суперечать 

закону; вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення ОРД 

і щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності; опротестовує 

незаконну постанову суду про дозвіл або відмову на проведення ОРЗ. Реалізація цих 

повноважень є засобом здійснення нагляду. Такі повноваження дають підстави 

окремим  науковцям стверджувати, що прокурор в ОРД, як і у кримінальному 

процесі, здійснює процесуальне керівництво. Зокрема, В. О. Біляєв, досліджуючи 

проблеми застосування прокурорського керівництва як методу нагляду за 

дотриманням законності під час оперативно-розшукової протидії злочинності, 

зазначає, що хоча законодавство й не наділяє органи прокуратури відповідним 

правовим статусом для здійснення керівництва оперативно розшуковим 

провадженням, за аналогією з процесуальним керівництвом під час досудового 

розслідування (як формою нагляду за додержанням законів, що додатково 

регламентується КПК), фактична можливість такого керівництва все ж існує [67]. 

О. П. Кучинська та В. В. Пашковський також відмічають фактичне існування 

прокурорського нагляду в формі процесуального керівництва за органами, які 

здійснюють ОРД [373]. 

Ми не поділяємо таку позицію. Адже прокурор не уповноважений приймати 

управлінські рішення в межах ОРД, а лише оцінює їх законність, та у разі їх 

порушення вживає відповідних заходів реагування. Він не компетентний (ні 

фактично, ні юридично) втручатися в організацію і тактику ОРЗ та, як правило, не 

володіє достатньою інформацією щодо поточної оперативно-тактичної ситуації, 

розстановки сил та засобів оперативного підрозділу, а також відповідними знаннями 

та досвідом. Водночас процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

передбачає не лише оцінку законності дій слідчого та оперативних підрозділів, які 

виконують його доручення, а й прийняття прокурором управлінських рішень, у тому 

числі й тих, що стосуються організації і тактики НСРД. Адже як процесуальний 

керівник досудового розслідування прокурор має володіти вичерпною інформацією 

щодо усіх подробиць кримінального провадження. Тому він повинен мати змогу 

приймати рішення де, коли, у якій послідовності та з використанням яких засобів 
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мають проводитися НСРД. 

Вивчення матеріалів практики дозволяє стверджувати, що НСРД, здебільшого, 

проводяться саме оперативними підрозділами, оскільки  працівники прокуратури та 

слідчі не мають для цього ні часу, ні засобів, ні професійних навичок. Тому 

обґрунтованими видаються положення частини 6 ст. 246. КПК України, яка 

передбачає, що НСРД за дорученням слідчого можуть провадити уповноважені 

оперативні підрозділи. Повноваження слідчого доручати такі дії відповідним 

оперативним підрозділам встановлено п. 3 ч. 2 ст. 40, а обов’язок їх виконання 

покладено на ці підрозділи ч. 3 ст. 41 зазначеного Кодексу [195]. Формулювання 

«уповноважені оперативні підрозділи» та «відповідні оперативні підрозділи», що 

вживаються у вказаних статтях дають можливість слідчому доручати НСРД як 

гласним, так і негласним (спеціалізованим) оперативним підрозділам [372]. Гласний 

оперативний підрозділ доручення слідчого на негласних слідчих дій може 

виконувати власними силами. Проте оскільки під час виконання доручень слідчого, 

прокурора співробітник оперативного підрозділу набуває сам повноважень слідчого 

(ч. 2 ст. 41) він керуючись п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК має право доручити НСРД 

спеціалізованому оперативному підрозділу [195].  

При практичній реалізації окреслених положень виникають проблеми, 

пов’язані не лише з відсутністю чіткого правового регулювання взаємодії слідчого, 

прокурора та оперативних працівників, недосконалістю механізму залучення 

оперативного підрозділу до проведення НСРД, а й з браком процесуального 

керівництва. Сьогодні прокурори, здебільшого, усуваються від прийняття 

організаційних і тактичних рішень щодо проведення НСРД, покладаючись на 

слідчих. Останні, як правило, не володіючи досвідом оперативної роботи, не маючи 

достатнього часу, сил та засобів, важливі організаційно-тактичні рішення щодо 

проведення НСРД залишають за оперативними підрозділами. Працівники 

оперативних підрозділів, у свою чергу, не орієнтуючись у актуальних питаннях 

конкретного кримінального провадження, не володіючи достатніми знаннями 

сучасного кримінального процесу, приймають рішення, які не сприяють виконанню 

завдань кримінального провадження. Такий стан речей, в числі іншого, своїми 
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наслідками має надмірну завантаженість оперативних підрозділів, що веде до 

відсутності фізичної можливості виконання доручень слідчого, прокурора на 

проведення НСРД, як уповноваженими підрозділами, так і за їх завданнями 

спеціальними оперативними та оперативно-технічними підрозділами. 

Досліджуючи питання прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування під час 

НСРД, маємо зауважити, що сьогодні функції перевірки законності діяльності 

оперативних підрозділів (у тому числі формальних підстав для проведення НСРД) 

нормативними актами віднесено до компетенції відомств до складу яких вони 

входять. Результати вивчення цих актів засвідчують, що їх розробники 

ототожнюють функції нагляду та контролю за діяльністю. Враховуючи таку позицію 

варто проаналізувати можливість здійснення нагляду та контролю за діяльністю 

оперативних підрозділів без участі прокурора. Це зумовлює необхідність чіткого 

розуміння понять контролю і нагляду за діяльністю оперативних підрозділів та 

визначення можливості їх віднесення до повноважень тих чи інших державних 

органів. Науковий аналіз поглядів науковців  [42, с. 42,43; 228, с. 258; 374, с. 215; 

375, с. 149; 376, с. 77; 377, с. 178; 378, с. 662; 379, с. 513 ] дозволив нам дійти 

висновку, що нагляд за роботою оперативних підрозділів слід розглядати як 

систематичне спостереження уповноваженими державними органами, що не 

здійснюють ОРД, за роботою вказаних підрозділів та їх посадових осіб з метою 

забезпечення законності. Контроль за діяльністю оперативних підрозділів є 

складовою управління, яка відповідає систематичній перевірці відповідності 

функціонування, організації роботи оперативних підрозділів законам та підзаконним 

нормативно-правовим актам, прийнятим управлінським рішенням, принципам 

раціональності, доцільності, вимогам виконавчої дисципліни. Таким чином, нагляд 

за діяльністю оперативних підрозділів має здійснюватися прокуратурою, а контроль 

– відомствами, підрозділи яких уповноважені на проведення ОРД. 

Ураховуючи усе викладене, а також положення щодо прокурорського нагляду 

за документуванням оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 
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кредитування, викладені у підрозділах 1.2 та 1.3. дисертації, доходимо наступних 

висновків. 

Предметом прокурорського нагляду за проведенням оперативними 

підрозділами НСРД у досліджуваних злочинах є: внесення відомостей до ЄРДР; 

наявність правових та фактичних підстав для проведення відповідних НСРД; 

законність та обґрунтованість застосування відповідних засобів при НСРД; 

правильність та повнота фіксації в процесуальних документах ходу й результатів 

НСРД, а також складання та долучення до цих документів відповідних додатків; 

законність  та обґрунтованість  засекречення та розсекречення відповідних 

кримінальних процесуальних документів; законність та обґрунтованість обмеження 

прав та свобод осіб щодо яких проводяться відповідні НСРД; дотримання прав та 

свобод осіб, які залучаються до кримінального провадження оперативними 

підрозділами при проведенні ними НСРД. 

Форми прокурорського нагляду за проведенням оперативними підрозділами 

НСРД у досліджуваних злочинах, – це правові засоби реалізації прокурорських 

повноважень з нагляду за діяльністю оперативних підрозділів з виконання доручень 

на проведення НСРД у відповідних категоріях кримінальних проваджень. Вказані 

форми поділяємо на загальні: (виявлення порушень закону; усунення порушень 

закону; попередження порушень закону) та спеціальну ‒ процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням, яка зараховує не лише нагляд за законністю діяльності 

оперативних підрозділів, а й прийняття процесуальних, організаційних і тактичних 

рішень, у тому числі в межах проведення конкретних НСРД оперативними 

підрозділами.  

Методи прокурорського нагляду за проведенням оперативними підрозділами 

НСРД у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами вчинення злочинів у 

сфері банківського кредитування, – це передбачені законом та вироблені 

прокурорською практикою на основі закону і позитивного досвіду способи, 

прийоми та шляхи реалізації повноважень прокурора при здійсненні нагляду з 

виконання оперативними підрозділами доручень на проведення НСРД в межах 
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вказаної категорії проваджень. Ці методи ‒ те, яким чином, яким шляхом, за 

допомогою яких засобів здійснює прокурор свої наглядові повноваження. 

 

Висновки до розділу 3 

 

На стадії досудового розслідування доцільно запровадити інститут оперативно-

розшукового супроводження кримінального провадження при взаємодії 

оперативних підрозділів із слідчим, особливо у тих випадках, коли кримінальне 

провадження відкрито за матеріалами ОРД. У цьому випадку слід надати право 

проведення гласних та негласних процесуальних та непроцесуальних дій 

оперативним підрозділам за погодженням із слідчим та/чи прокурором. 

В ході оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження 

доцільно надати право оперативними підрозділам ініціювати проведення ОРЗ або 

НСРД, а прокурору та слідчому – доручати оперативним підрозділам встановлення 

особи, яка вчинила злочин, невідомих співучасників злочину та свідків шляхом 

проведення відповідних ОРЗ. Вид ОРЗ, факт його проведення, а також питання його 

організації та тактики провадження оперативним підрозділам слід погоджувати зі 

слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, та/чи його 

процесуальним керівником. 

До кола повноважень прокурора під час досудового розслідування злочинів у 

сфері банківського кредитування зараховуємо: 1) наглядові; 2) процесуального 

керівництва; 3) формування обвинувачення (діяльність з втілення результатів 

досудового розслідування у конкретну, встановлену законом форму); 

4) безпосередньої участі у розслідуванні кримінального правопорушення; 

5) координаційні. Усі вказані повноваження є засобами виконання єдиної функції 

(обвинувачення), покладеної на прокурора кримінальному процесі. Поняття цієї 

функції необхідно подати у ч. 1 ст. 3 КПК України, визначивши її, як діяльність 

сторони обвинувачення з встановлення події кримінального правопорушення, 

викриття особи, яка його вчинила (встановлення її та повідомлення про підозру), 
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складання обвинувального акту, пред’явлення обвинувачення, підтримання його в 

суді, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження. 

Завданнями прокурора, який здійснює нагляд у формі процесуального керівництва 

за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування при проведенні СРД є: 

1) дотримання законності проведення відповідних СРД; 2) дотримання прав учасників 

кримінального провадження під час проведення СРД; 3) визначення коло питань, які 

необхідно встановити під час проведення тої чи іншої СРД. 

Залучення працівників оперативних підрозділів до документування злочинів у 

сфері банківського кредитування у формі виконання доручень слідчого, прокурора 

на проведення гласних слідчих розшукових дій є недоцільним. Для виконання таких 

дій запровадити у складі органів досудового розслідування посади помічників 

слідчих, компетенцію яких, в числі іншого, буде становити проведення гласних СРД 

(з такою пропозицією погодилися 99% опитаних працівників оперативних 

підрозділів та 69 % слідчих). 

Предметом прокурорського нагляду за проведенням оперативними 

підрозділами НСРД у досліджуваних злочинах є: внесення відомостей до ЄРДР; 

наявність правових та фактичних підстав для проведення відповідних НСРД; 

законність та обґрунтованість застосування відповідних засобів при НСРД; 

правильність та повнота фіксації в процесуальних документах ходу й результатів 

НСРД, а також складання та долучення до цих документів відповідних додатків; 

законність  та обґрунтованість  засекречення та розсекречення відповідних 

кримінальних процесуальних документів; законність та обґрунтованість обмеження 

прав та свобод осіб щодо яких проводяться відповідні НСРД; дотримання прав та 

свобод осіб, які залучаються до кримінального провадження оперативними 

підрозділами при проведенні ними НСРД. 

Проблеми, пов’язані з проведенням оперативними підрозділами НСРД під час 

досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, зумовлені: 

недосконалістю структури глави 21 КПК України; можливістю неоднозначного 

тлумачення багатьох її норм; відсутністю вичерпних дефініцій окремих понять; 

відсутністю чіткого правового регулювання взаємодії слідчого, прокурора та 
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оперативних працівників; недосконалістю механізму залучення оперативного 

підрозділу до проведення НСРД; в окремих випадках відсутністю фізичної 

можливості виконання доручень слідчого, прокурора на проведення НСРД, як 

уповноваженими підрозділами, так і за їх завданнями спеціальними оперативними 

та ОТП; відсутністю можливості оперативних підрозділів при проведенні НСРД під 

час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування вийти за 

межі доручень слідчого, прокурора з метою встановлення осіб, причетних до 

вчинення відповідних кримінальних правопорушень та їх зв’язків, а також 

виявленні фактичних даних, що можуть свідчити про винуватість чи невинуватість 

цих осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.  

Для вирішення вказаних проблем пропонується наступне. Доцільно змінити 

будову гл. 21 КПК України, визнавши критеріями, за допомогою яких слід 

класифікувати НСРД публічність та приватність явищ та процесів, що мають бути 

задокументовані. Зокрема йдеться про місця де проводяться НСРД та їх 

розмежування на публічно недоступні місця, публічні місця з обмеженим доступом та 

публічно доступні. Відповідно до категорії місця суб’єктами дозволу на проведення 

НСРД є керівник органу досудового розслідування, прокурор та слідчий суддя.  

Якщо йдеться про реальний простір то місцем проведення НСРД слід вважати 

розташування суб’єктів цих дій та використовуваних ними засобів. При проведенні 

НСРД у кібернетичному просторі, радіоефірі та на мережах провідного зв’язку 

критерієм публічності має бути можливість загального доступу до інформації, що 

там міститься (зберігається, передається).  

Усі поняття, що використовуються у гл. 21 КПК України мають отримати чіткі, 

однозначні визначення. У кодексі  потрібно врегулювати питання взаємодії 

слідчого, прокурора та оперативних працівників із визначенням механізму 

залучення оперативного підрозділу до проведення НСРД. 

 Матеріально-технічну базу оперативних підрозділів, компетенцію яких 

становить боротьба зі злочинами у сфері банківського кредитування, а також 

спеціалізованих оперативних та оперативно-технічних підрозділів потрібно значно 

підсилити, а їх кадровий потенціал кількісно і якісно зміцнити.    
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ВИСНОВКИ 

 

У ході дослідження одержано результати, що свідчать про вирішення 

конкретного наукового завдання, яке має істотне значення для науки кримінального 

процесу, а саме: уперше у вітчизняній теорії розроблені засади прокурорського 

нагляду за документуванням оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування та обґрунтовано, на цій основі, рекомендації із 

вдосконалення чинного законодавства і правозастосовної практики. 

Найсуттєвішими серед висновків є такі:  

1. Сучасний стан наукової розробки проблеми прокурорського нагляду за 

документуванням оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування характеризується відсутністю комплексного наукового дослідження 

даного напряму, як до реформування кримінального процесуального та оперативно-

розшукового законодавства (2012 р.), так і після нього. Теоретичне підґрунтя для 

дисертації склали наукові праці, присвячені окремим кримінально-правовим, 

кримінологічним, криміналістичним, кримінально-процесуальним та оперативно-

розшуковим питанням боротьби з кримінальними правопорушеннями даної 

категорії. 

2. Прокурорський нагляд за документуванням оперативними підрозділами 

злочинів у сфері банківського кредитування – це заснована на законах та 

підзаконних актах діяльність прокурора із забезпечення законності діяльності 

оперативних підрозділів щодо отримання (здобуття) ними інформації (відомостей) 

про вчинене кримінальне правопорушення (фактичні дані і їх джерела) та її фіксації 

в установленому законодавством порядку в ході ОРД та при виконанні ними 

доручень слідчого і прокурора щодо проведення СРД та НСРД. 

3. Змістом предмету прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування є: 

а) наявність заведеної ОРС та відкритого кримінального провадження; б) наявність 

правових та фактичних підстав для проведення відповідних ОРЗ та СРД і НСРД; 
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в) законність та обґрунтованість застосування відповідних засобів при проведенні 

ОРЗ та СРД і НСРД; г) правильність та повнота фіксації в оперативних та 

процесуальних документах ходу й результатів ОРЗ та СРД і НСРД, а також 

складання та долучення до цих документів відповідних додатків; д) законність та 

обґрунтованість  засекречення й розсекречення відповідних оперативно-розшукових 

і кримінальних процесуальних документів; е) законність та обґрунтованість 

використання результатів відповідних ОРЗ та СРД і НСРД у доказуванні; 

є)  законність та обґрунтованість обмеження прав та свобод осіб щодо яких 

проводяться відповідні ОРЗ та СРД і НСРД; ж) дотримання прав та свобод осіб, які 

залучаються до ОРД та кримінального провадження оперативними підрозділами для 

виконання їх завдань. 

4. Проведення ОРД, зокрема, з метою виявлення та попередження злочинів у 

сфері банківського кредитування, об’єктивно має місце до заведення ОРС. Цей сегмент 

ОРД не потрапляє до сфери прокурорського нагляду, що позбавляє прокурора 

можливості перевірити законність діяльності оперативних підрозділів на стадії 

оперативного пошуку. Виправлення такого стану можливе через: законодавче 

врегулювання стадії ОРД – оперативного пошуку; законодавче визначення переліку 

ОРЗ; розмежування ОРЗ за чіткими критеріями на категорії, які мають різних 

суб’єктів санкціонування: слідчий суддя, прокурор, начальник оперативного 

підрозділу; встановлення права прокурора безперешкодно знайомитись зі справами 

оперативного пошуку, витребувати та вивчати їх, давати вказівки щодо заведення чи 

закриття таких справ, а також вносити відповідні акти прокурорського реагування. 

5. Для усунення цих причин порушення законності, що мають місце під час 

документування оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування у межах ОРС, а також необґрунтованості прийняття ними відповідних 

рішень пропонуються такі правові  та організаційні заходи, основними серед яких  є: 

а) правові: пропозиції щодо встановлення у ст. 6 Закону України «Про ОРД» 

критеріїв достатності інформації, необхідної для заведення ОРС, та вимог до її 

джерел, що  надасть можливість прокурору оцінювати законність заведення ОРС та 

приймати відповідні акти прокурорського реагування; пропозиції щодо 
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встановлення у Законі «Про ОРД» переліку ОРЗ; пропозиції щодо доповнення 

Закону про ОРД положенням про те, що спеціалізовані негласні оперативні 

підрозділи мають право проводити ОРЗ на підставі завдань інших оперативних 

підрозділів та ін.; б) організаційні: підвищення рівня професійної підготовки 

керівного та оперативного складу оперативних підрозділів, а також слідчих та 

прокурорів; покращення матеріально-технічного забезпечення ОРД; посилення 

рівня взаємодії оперативних підрозділів; підвищення ефективності прокурорського 

нагляду та відомчого контролю за проведенням ОРЗ; наукова обґрунтованість 

завантаженості оперативних працівників, слідчих та прокурорів. 

6. Результати документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування – це документи, отримані оперативними підрозділами, в 

порядку передбаченому законодавством України, під час проведення ОРЗ у ході 

ОРД та СРД і НСРД у кримінальному провадженні, в яких зафіксовано інформацію 

(відомості) про вчинене кримінальне правопорушення (фактичні дані та їх джерела).  

Для використання результатів документування оперативними підрозділами 

злочинів у сфері банківського кредитування у доказуванні вони повинні відповідати 

вимогам, що ставляться до доказів чинним КПК України ст. 85-89, 94 КПК України. 

7. Під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського 

кредитування на оперативні підрозділи покладено лише виконання доручень 

слідчого, прокурора щодо проведення СРД та НСРД. 

На стадії досудового розслідування доцільно запровадити інститут 

оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження при взаємодії 

оперативних підрозділів із слідчим, особливо у тих випадках, коли кримінальне 

провадження відкрито за матеріалами ОРД. У цьому випадку слід надати право 

проведення гласних та негласних процесуальних та непроцесуальних дій 

оперативним підрозділам за погодженням із слідчим та/чи прокурором. 

Доцільно уповноважити прокурора доручати оперативним підрозділам 

встановлення особи, яка вчинила злочин, невідомих співучасників злочину та 

свідків шляхом проведення відповідних ОРЗ. Вид ОРЗ, факт його проведення, а 

також питання його організації та тактики провадження оперативним підрозділам 
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слід погоджувати зі слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне 

провадження, та/чи прокурором – його процесуальним керівником. 

8. Зміст діяльності прокурора, який здійснює нагляд у формі процесуального 

керівництва за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування при 

проведенні СРД оперативними підрозділами полягає в: 1)  забезпеченні дотримання 

законності, обґрунтованості  та своєчасності проведення відповідних СРД; 2) 

забезпеченні дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження під час проведення СРД та осіб, які до них 

залучаються; 3) визначенні кола питань, які необхідно встановити під час 

проведення тої чи іншої СРД. 

9. Предметом прокурорського нагляду за проведенням оперативними 

підрозділами НСРД у кримінальних провадженнях про злочини у сфері банківського 

кредитування є: внесення відомостей до ЄРДР; наявність правових та фактичних 

підстав для проведення відповідних НСРД; законність та обґрунтованість 

застосування відповідних засобів при НСРД; правильність та повнота фіксації в 

процесуальних документах ходу й результатів НСРД, а також складання та 

долучення до цих документів відповідних додатків; законність  та обґрунтованість 

 засекречення й розсекречення відповідних кримінальних процесуальних 

документів; законність та обґрунтованість обмеження прав та свобод осіб щодо яких 

проводяться відповідні НСРД; дотримання прав та свобод осіб, які залучаються до 

кримінального провадження оперативними підрозділами при проведенні ними 

НСРД. 
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ДОДАТКИ  

Додаток А 

 

 

ВИТЯГ З РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ  

ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ПИТАНЬ 

ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО 

КРЕДИТУВАННЯ  

 

 

Розділ 1. Теоретичні засади прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування  

1.1. Чи потребує вдосконалення стан правового забезпечення 

оперативно-розшукового документування злочинів у 

сфері банківського кредитування (опитування станом на 

червень 2012 р) 

  

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність 

21 10,5 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення 

98 49 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення та питання боротьби зі 

злочинами у сфері економіки 

18 9 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення та питання боротьби зі 

злочинами у сфері економіки, зокрема у кредитно-

банківській системі. 

17 8,7 

 Так, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання здійснення оперативно-розшукової 

діяльності 

0 0 

 Так, лише на рівні нормативно-правових актів, що 

регулюють питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки, зокрема у кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Ні 20 10 

 Інший варіант 26 13 

1.2. Чи потребує вдосконалення стан правового забезпечення 

оперативно-розшукового документування злочинів у 

сфері банківського кредитування (опитування станом на 

серпень 2015 р.) 
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 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність 

26 13 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення 

134 67 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення та питання боротьби зі 

злочинами у сфері економіки 

21 10,5 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення та питання боротьби зі 

злочинами у сфері економіки, зокрема у кредитно-

банківській системі. 

0 0 

 Так, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання здійснення оперативно-розшукової 

діяльності 

0 0 

 Так, лише на рівні нормативно-правових актів, що 

регулюють питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки, зокрема у кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Ні 13 6,5 

 Інший варіант 6 3 

1.3. Чи потребує вдосконалення стан правового регулювання 

прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування (опитування станом на 

червень 2012 р) 

  

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність 

25 12,5 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання їх 

здійснення 

97 48,5 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання їх 

здійснення та питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки 

18 9 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та оперативно-

розшукову діяльність та підзаконних нормативно-правових 

актів, що регулюють питання їх здійснення та питання 

боротьби зі злочинами у сфері економіки, зокрема у 

кредитно-банківській системі. 

16 8 

 Так, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 0 0 
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регулюють питання здійснення оперативно-розшукової 

діяльності та прокурорського нагляду за її здійсненням 

 Так, лише на рівні нормативно-правових актів, що 

регулюють питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки, зокрема у кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Ні 21 10,5 

 Інший варіант 23 11,5 

1.4. Чи потребує вдосконалення стан правового регулювання 

прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування (опитування станом на 

серпень 2015 р.) 

  

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність 

26 13 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання їх 

здійснення 

134 67 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання їх 

здійснення та питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки 

21 10,5 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та оперативно-

розшукову діяльність та підзаконних нормативно-правових 

актів, що регулюють питання їх здійснення та питання 

боротьби зі злочинами у сфері економіки, зокрема у 

кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Так, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання здійснення оперативно-розшукової 

діяльності та прокурорського нагляду за її здійсненням 

0 0 

 Так, лише на рівні нормативно-правових актів, що 

регулюють питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки, зокрема у кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Ні 13 6,5 

 Інший варіант 6 3 

1.5. Чи доцільно виокремлювати стадії документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування: 

  

1.5.1. Оперативного( ініціативного) пошуку (збирання 

первинної інформації щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування оперативними підрозділами ) – до 

заведення ОРС 

  

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 29 14,5 
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 Так, лише теоретично, оскільки цю стадію добре 

унормовано для всіх категорій кримінальних правопорушень 

134 67 

 Ні, оскільки, ця стадія щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на практиці не здійснюється 

26 13 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 2 1 

 Інший варіант 9 4,5 

1.5.2. Провадження в оперативно-розшуковій справі   

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 4 2 

 Так, лише теоретично, оскільки цю стадію добре 

унормовано для всіх категорій кримінальних правопорушень 

155 77,5 

 Ні, оскільки, ця стадія щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на практиці не здійснюється 

10 5 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 30 15 

 Інший варіант 1 0,5 

1.5.3. Досудового розслідування   

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 4  

 Так, лише теоретично, оскільки цю стадію добре 

унормовано для всіх категорій кримінальних правопорушень 

186 93 

 Ні, оскільки, ця стадія щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на практиці не здійснюється 

4 2 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 2 1 

 Інший варіант 4 2 

1.5.4 Супроводження кримінального судочинства   

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 179 89,5 

 Так, лише теоретично, оскільки цю стадію добре 

унормовано для всіх категорій кримінальних правопорушень 

7 3,5 

 Ні, оскільки, ця стадія щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на практиці не здійснюється 

4 2 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 10 5 

 Інший варіант 0 0 

1.6. Чи доцільно відповідно до стадій документування 

злочинів у сфері банківського кредитування 

оперативними підрозділами виокремлювати аналогічні 

стадії прокурорського нагляду за цією діяльністю: 

  

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 4 2 

 Так, лише теоретично 169 84,5 

 Ні, оскільки, щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на даній стадії нагляд не здійснюється 

15 7,5 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 5 2,5 

 Інший варіант 7 3,5 

1.7. Чи на кожній з названих стадій прокурорський нагляд 

буде мати специфічні завдання та особливості пов’язані з 

межами та формами здійснення 
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1.7.1. Оперативного( ініціативного) пошуку (збирання 

первинної інформації щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування оперативними підрозділами ) – до 

заведення ОРС 

  

 Так 171 85,5 

 Ні 13 6,5 

 Інший варіант 18 9 

1.7.2. Провадження в оперативно-розшуковій справі   

 Так 171 85,5 

 Ні 9 4,5 

 Інший варіант 20 10 

1.7.3. Досудового розслідування   

 Так 171 85,5 

 Ні 8 4 

 Інший варіант 19 9,5 

1.7.4. Супроводження кримінального судочинства   

 Так 161 80,5 

 Ні 6 3 

 Інший варіант 33 16,5 

Розділ 2. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері 

банківського кредитування під час оперативно-розшукової діяльності та 

негласних слідчих (розшукових) дій  

2.1. Чи є діяльність оперативних підрозділів з метою 

виявлення та викриття злочинів у сфері банківського 

кредитування до заведення ОРС оперативно-

розшуковою 

  

 Так, ця діяльність є оперативно-розшуковою 175 87,5  

 Ні, ця діяльність є адміністративною 4 2 

 Ні, діяльність оперативних підрозділів з метою виявлення та 

викриття злочинів у сфері банківського кредитування до 

заведення ОРС є незаконною 

1 0,5 

 Діяльність оперативних підрозділів з метою виявлення та 

викриття злочинів у сфері банківського кредитування до 

заведення ОРС не проводиться 

5 2,5 

 Інший варіант 15 7,5 

2.2. Чи потрапляє діяльність оперативних підрозділів з 

метою виявлення та викриття злочинів у сфері 

банківського кредитування до заведення оперативно-

розшукової справи до сфери прокурорського нагляду 

   

 Так, повним обсягом 2 1 

 Так, частково 1 0,5 

 Так, у поодиноких випадках 1 0,5 

 Діяльність оперативних підрозділів з метою виявлення та 0 0 
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викриття злочинів у сфері банківського кредитування до 

заведення оперативно-розшукової справи до сфери 

прокурорського нагляду не потрапляє, у зв’язку з тим, що 

вона не проводиться (її не існує) 

 Ні, не потрапляє 194 97 

 Інший варіант. 2 1 

2.3 Чи має прокурор можливості для перевірки законності 

діяльності оперативних підрозділів з виявлення та 

викриття злочинів у сфері банківського кредитування до 

заведення оперативно-розшукової справи 

  

 Так, лише юридично 4 2 

 Так, лише фактично (без правової регламентації) 4 2 

 Так, юридично і фактично прокурор має можливості для 

перевірки законності діяльності оперативних підрозділів на 

стадії оперативного пошуку 

6 3 

 Ні, не має 186 93 

2.4. Чи має прокурор можливості нагляду за виконанням 

цими підрозділами обов’язку передбаченого ч. 1 ст. 7 

Закону України до заведення оперативно-розшукової 

справи 

  

 Так, лише юридично 6 3 

 Так, лише фактично (без правової регламентації) 14 7 

 Так, юридично і фактично прокурор має можливості для 

перевірки законності діяльності оперативних підрозділів на 

стадії оперативного пошуку 

2 2 

 Ні, не має 176 88 

2.5 Чи сприятиме поліпшенню стану правового 

регулювання документування злочинів у сфері 

банківського кредитування зміни до Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» 

  

2.5.1. Законодавче визначення оперативно-розшукових заходів як 

дій працівників оперативних підрозділів з практичної 

реалізації прав, наданих їм Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» 

  

 Так 186 93 

 Ні 8 4 

 Інший варіант 3 3 

2.5.2. розмежування їх за чіткими критеріями на категорії які 

мають різних суб’єктів санкціонування: слідчий суддя, 

прокурор, начальник оперативного підрозділу 

  

 Так 147  73,5 

 Ні 25,5 25,5 

 Інший варіант 2 1 
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2.5.3. формалізація їх проведення до заведення ОРС через 

запровадження справ оперативного пошуку 

  

 Так 136 68 

 Ні 24 12 

 Інший варіант 40 20 

2.5.4. встановлення права прокурора безперешкодно знайомитись 

з переліком заведених справ оперативного пошуку, 

витребувати та вивчати їх, давати вказівки щодо заведення 

таких справ за конкретними напрямами боротьби зі 

злочинністю 

  

 Так 46 23 

 Ні 134 67 

 Інший варіант 20 10 

2.5.5 повернення оперативним підрозділам функцію встановлення 

невідомої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення – 

розкриття злочинів 

  

 Так 178 89 

 Ні 20 10 

 Інший варіант 2 1 

2.5.6. Надання права оперативним підрозділам ініціювати 

оперативно-розшукові заходи або негласні слідчі (розшукові) 

дії 

  

 Так 180 90 

 Ні 11 5,5 

 Інший варіант 9 4,5 

2.5.7 Визнання оперативних підрозділів суб’єктами доказування у 

кримінальному провадженні 

  

 Так 158 79 

 Ні 40 20 

 Інший варіант 2 1 

2.5.8. Визнання одною з підстав для проведення оперативно-

розшукової діяльності фактичних даних щодо наміру особи 

або групи осіб вчинити злочин 

  

 Так 125 62,5 

 Ні 39 19,5 

 Не можу визначитися  29 14,5 

 Інший варіант 7 3,5 

2.5.9. Регламентувати проведення ОРЗ у кібернетичному 

просторі 

  

 Так 127 63,5 

 Ні 37 18,5 

 Не можу визначитися  30 15 

 Інший варіант 6 3 
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2.6 Чи сприятиме поліпшенню прокурорського нагляду за 

документуванням злочинів у сфері банківського 

кредитування зміни до Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» 

  

2.6.1. Законодавче визначення оперативно-розшукових заходів як 

дій працівників оперативних підрозділів з практичної 

реалізації прав, наданих їм Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» 

  

 Так  147  73,5 

 Ні 25,5 25,5 

 Інший варіант 2 1 

2.6.2. розмежування їх за чіткими критеріями на категорії які 

мають різних суб’єктів санкціонування: слідчий суддя, 

прокурор, начальник оперативного підрозділу 

  

 Так 186 93 

 Ні 8 4 

 Інший варіант 3 3 

2.6.3. формалізація їх проведення до заведення ОРС через 

запровадження справ оперативного пошуку 

  

 Так 136 68 

 Ні 24 12 

 Інший варіант 40 20 

 встановлення права прокурора безперешкодно знайомитись 

з переліком заведених справ оперативного пошуку, 

витребувати та вивчати їх, давати вказівки щодо заведення 

таких справ за конкретними напрямами боротьби зі 

злочинністю 

  

 Так 46 23 

 Ні 134 67 

 Інший варіант 20 10 

2.6.4. повернення оперативним підрозділам функції встановлення 

невідомої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення ‒ 

розкриття злочинів 

  

 Так 178 89 

 Ні 20 10 

 Інший варіант 2 1 

2.6.5. Надання права оперативним підрозділам ініціювати 

оперативно-розшукові заходи або негласні слідчі (розшукові) 

дії 

  

 Так 181 90,5 

 Ні 12 5 

 Інший варіант 9 4,5 

2.6.6. Визнання оперативних підрозділів суб’єктами доказування у   



242 

 

кримінальному провадженні 

 Так 157 78,5 

 Ні 41 20,5 

 Інший варіант 2 1 

2.6.7. Визнання одною з підстав для проведення оперативно-

розшукової діяльності фактичні дані щодо наміру особи або 

групи осіб вчинити злочин 

  

 Так 123 61,5 

 Ні 39 19,5 

 Не можу визначитися  29 14,5 

 Інший варіант 9 4,5 

2.6.8. Регламентувати проведення ОРЗ у кібернетичному 

просторі 

  

 Так 127 63,5 

 Ні 37 18,5 

 Не можу визначитися  30 15 

 Інший варіант 6 3 

2.7. Оцініть доцільність залучення працівників оперативних 

підрозділів до документування злочинів у сфері 

банківського кредитування в процесі проведення 

гласних слідчих (розшукових) дій (за наявності 

можливості виконати їх силами органі досудового 

розслідування) 

  

2.7.1. Допит    

 не доцільно 156 78 

 доцільно лише у окремих випадках 26 13 

 доцільно завжди  11 5,5 

 Інший варіант 7 3,5 

2.7.2 Пред’явлення особи для впізнання   

 не доцільно 157 78,5 

 доцільно лише у окремих випадках 25 12,5 

 доцільно завжди  1о 5 

 Інший варіант 8 4 

2.7.3. Пред’явлення речей для впізнання   

 не доцільно 157 78,5 

 доцільно лише у окремих випадках 25 12,5 

 доцільно завжди  11 5,5 

 Інший варіант 7 3,5 

2.7.4. Проникнення до житла чи іншого володіння особи   

 не доцільно 119 59,5 

 доцільно лише у окремих випадках 54 27 

 доцільно завжди  17 8,5 

 Інший варіант 10 5 
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2.7.5. Обшук   

 не доцільно 120 60 

 доцільно лише у окремих випадках 54 27 

 доцільно завжди  16 8 

 Інший варіант 10 5 

2.7.6. Огляд   

 не доцільно 157 78,5 

 доцільно лише у окремих випадках 25 12,5 

 доцільно завжди  11 5,5 

 Інший варіант 7 3,5 

2.7.7. Слідчий експеримент   

 не доцільно 119 59,5 

 доцільно лише у окремих випадках 54 27 

 доцільно завжди  17 8,5 

 Інший варіант 10 5 

2.7.8. Отримання зразків для експертизи   

 не доцільно 120 60 

 доцільно лише у окремих випадках 54 27 

 доцільно завжди  16 8 

 Інший варіант 10 5 

2.8. Чи доцільно запровадити у складі органів досудового 

розслідування посади помічників слідчих, компетенцію 

яких, в числі іншого, буде становити проведення гласних 

слідчих (розшукових) дій 

  

 доцільно 198 99 

 недоцільно 1 0,5 

 інший варіант 1 0,5 

2.9. Оцініть стан законодавчого регулювання отримання 

матеріалів ОРД слідчим та прокурором 

  

 ідеальний 1 0,5 

 задовільний 55 27,5 

 незадовільний 141 70,5 

 інший варіант 3 1,5 

2.10. Оцініть стан регулювання отримання матеріалів ОРД 

слідчим та прокурором за допомогою підзаконних 

нормативно-правових актів 

  

 ідеальний 1 0,5 

 задовільний 55 27,5 

 незадовільний 141 70,5 

 Інший варіант 3 1,5 

2.11. Оцініть стан регулювання засекречування матеріалів 

НСРД 

  

 ідеальний 1 0,5 
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 задовільний 55 27,5 

 незадовільний 141 70,5 

 Інший варіант 3 1,5 

2.12. Оцініть стан регулювання розсекречування матеріалів 

НСРД 

  

 ідеальний 1 0,5 

 задовільний 55 27,5 

 незадовільний 141 70,5 

 Інший варіант 3 1,5 
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Додаток Б 

 

 

ВИТЯГ З РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ  

СЛІДЧИХ З ПИТАНЬ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАТИВНИМИ 

ПІДРОЗДІЛАМИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 

 

 

 

Розділ 1. Теоретичні засади прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування  

1.1. Чи потребує вдосконалення стан правового забезпечення 

оперативно-розшукового документування злочинів у 

сфері банківського кредитування (опитування станом на 

червень 2012 р) 

Кількіс

ть 

опитан

их 

% 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність 

11 11 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення 

48 48 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення та питання боротьби зі 

злочинами у сфері економіки 

12 12 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення та питання боротьби зі 

злочинами у сфері економіки, зокрема у кредитно-

банківській системі. 

6 6 

 Так, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання здійснення оперативно-розшукової 

діяльності 

0 0 

 Так, лише на рівні нормативно-правових актів, що 

регулюють питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки, зокрема у кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Ні 12 12 

 Інший варіант 11 11 

1.2. Чи потребує вдосконалення стан правового забезпечення 

оперативно-розшукового документування злочинів у 

сфері банківського кредитування (опитування станом на 

серпень 2015 р.) 

  

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність 

12 12 
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 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення 

72 72 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення та питання боротьби зі 

злочинами у сфері економіки 

8 8 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення та питання боротьби зі 

злочинами у сфері економіки, зокрема у кредитно-

банківській системі. 

2 2 

 Так, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання здійснення оперативно-розшукової 

діяльності 

1 1 

 Так, лише на рівні нормативно-правових актів, що 

регулюють питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки, зокрема у кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Ні 3 3 

 Інший варіант 3 3 

1.3. Чи потребує вдосконалення стан правового регулювання 

прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування (опитування станом на 

червень 2012 р) 

  

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність 

12 12 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання їх 

здійснення 

50 50 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання їх 

здійснення та питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки 

7 7 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та оперативно-

розшукову діяльність та підзаконних нормативно-правових 

актів, що регулюють питання їх здійснення та питання 

боротьби зі злочинами у сфері економіки, зокрема у 

кредитно-банківській системі. 

9 9 

 Так, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання здійснення оперативно-розшукової 

діяльності та прокурорського нагляду за її здійсненням 

0 0 
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 Так, лише на рівні нормативно-правових актів, що 

регулюють питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки, зокрема у кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Ні 4 4 

 Інший варіант 15 15 

1.4. Чи потребує вдосконалення стан правового регулювання 

прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування (опитування станом на 

серпень 2015 р.) 

  

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність 

14 14 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання їх 

здійснення 

70 70 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання їх 

здійснення та питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки 

6 6 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та оперативно-

розшукову діяльність та підзаконних нормативно-правових 

актів, що регулюють питання їх здійснення та питання 

боротьби зі злочинами у сфері економіки, зокрема у 

кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Так, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання здійснення оперативно-розшукової 

діяльності та прокурорського нагляду за її здійсненням 

0 0 

 Так, лише на рівні нормативно-правових актів, що 

регулюють питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки, зокрема у кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Ні 6 6 

 Інший варіант 4 4 

1.5. Чи доцільно виокремлювати стадії документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування: 

  

1.5.1. Оперативного( ініціативного) пошуку (збирання 

первинної інформації щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування оперативними підрозділами ) – до 

заведення ОРС 

  

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 3 3 

 Так, лише теоретично, оскільки цю стадію добре 

унормовано для всіх категорій кримінальних правопорушень 

75 75 
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 Ні, оскільки, ця стадія щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на практиці не здійснюється 

6 6 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 13 13 

 Інший варіант 1 1 

1.5.2. Провадження в оперативно-розшуковій справі   

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 5 5 

 Так, лише теоретично, оскільки цю стадію добре 

унормовано для всіх категорій кримінальних правопорушень 

89 89 

 Ні, оскільки, ця стадія щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на практиці не здійснюється 

4 4 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 2 2 

 Інший варіант 2 2 

1.5.3. Досудового розслідування   

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 11 11 

 Так, лише теоретично, оскільки цю стадію добре 

унормовано для всіх категорій кримінальних правопорушень 

70 70 

 Ні, оскільки, ця стадія щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на практиці не здійснюється 

11 11 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 2 2 

 Інший варіант 6 6 

1.5.4 Супроводження кримінального судочинства   

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 54 54 

 Так, лише теоретично, оскільки цю стадію добре 

унормовано для всіх категорій кримінальних правопорушень 

5 5 

 Ні, оскільки, ця стадія щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на практиці не здійснюється 

4 4 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 29 29 

 Інший варіант 11 11 

1.6. Чи доцільно відповідно до стадій документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування виокремлювати аналогічні 

стадії прокурорського нагляду за цією діяльністю: 

  

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 9 9 

 Так, лише теоретично 73 73 

 Ні, оскільки, щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на даній стадії нагляд не здійснюється 

14 14 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 4 4 

 Інший варіант 4 4 

1.7. Чи на кожній з названих стадій прокурорський нагляд 

буде мати специфічні завдання та особливості пов’язані з 

межами та формами здійснення 

  

1.7.1. Оперативного( ініціативного) пошуку (збирання 

первинної інформації щодо злочинів у сфері банківського 
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кредитування оперативними підрозділами ) – до 

заведення ОРС 

 Так 81 81 

 Ні 3 3 

 Інший варіант 20 20 

1.7.2. Провадження в оперативно-розшуковій справі   

 Так 81 81 

 Ні 4 4 

 Інший варіант 15 15 

1.7.3. Досудового розслідування   

 Так 81 81 

 Ні 5 5 

 Інший варіант 14 14 

1.7.4. Супроводження кримінального судочинства   

 Так 49 49 

 Ні 8 8 

 Інший варіант 3 3 

Розділ 2. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері 

банківського кредитування під час оперативно-розшукової діяльності та 

негласних слідчих (розшукових) дій  

2.1. Чи сприятиме поліпшенню стану правового 

регулювання документування злочинів у сфері 

банківського кредитування зміни до Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» 

  

2.1.1. Законодавче визначення оперативно-розшукових заходів як 

дій працівників оперативних підрозділів з практичної 

реалізації прав, наданих їм Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» 

  

 Так 69 69 

 Ні 17 17 

 Інший варіант 14 14 

2.1.2. розмежування їх за чіткими критеріями на категорії які 

мають різних суб’єктів санкціонування: слідчий суддя, 

прокурор, начальник оперативного підрозділу 

  

 Так 71 71 

 Ні 14 14 

 Інший варіант 15 15 

2.1.3. формалізація їх проведення до заведення ОРС через 

запровадження справ оперативного пошуку 

  

 Так 79 79 

 Ні 6 6 

 Інший варіант 15 15 

2.1.4. встановлення права прокурора безперешкодно знайомитись   
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з переліком заведених справ оперативного пошуку, 

витребувати та вивчати їх, давати вказівки щодо заведення 

таких справ за конкретними напрямами боротьби зі 

злочинністю 

 Так 69 69 

 Ні 12 12 

 Інший варіант 19 19 

2.1.5. повернення оперативним підрозділам функції встановлення 

невідомої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення – 

розкриття злочинів 

  

 Так 85 85 

 Ні 6 6 

 Інший варіант 9 9 

2.1.6. Надання права оперативним підрозділам ініціювати 

оперативно-розшукові заходи або негласні слідчі (розшукові) 

дії 

  

 Так 38 38 

 Ні 21 21 

 Інший варіант 41 41 

2.1.7. Визнання оперативних підрозділів суб’єктами доказування у 

кримінальному провадженні 

  

 Так 21 21 

 Ні 23 23 

 Інший варіант 56 56 

2.1.8. Визнання одною з підстав для проведення оперативно-

розшукової діяльності фактичних даних щодо наміру особи 

або групи осіб вчинити злочин 

  

 Так 63 63 

 Ні 24 24 

 Інший варіант 13 13 

2.1.9. Регламентувати проведення ОРЗ у кібернетичному 

просторі 

  

 Так 69 69 

 Ні 12 12 

 Інший варіант 19 19 

2.2. Чи сприятиме поліпшенню прокурорського нагляду за 

документуванням злочинів у сфері банківського 

кредитування зміни до Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» 

  

2.2.1. Законодавче визначення оперативно-розшукових заходів як 

дій працівників оперативних підрозділів з практичної 

реалізації прав, наданих їм Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» 
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 Так 59 59 

 Ні 21 21 

 Інший варіант 20 20 

2.2.2. розмежування їх за чіткими критеріями на категорії які 

мають різних суб’єктів санкціонування: слідчий суддя, 

прокурор, начальник оперативного підрозділу 

  

 Так 62 62 

 Ні 19 19 

 Інший варіант 19 19 

2.2.3. формалізація їх проведення до заведення ОРС через 

запровадження справ оперативного пошуку 

  

 Так 49 49 

 Ні 26 26 

 Інший варіант 25 25 

2.2.4. встановлення права прокурора безперешкодно знайомитись 

з переліком заведених справ оперативного пошуку, 

витребувати та вивчати їх, давати вказівки щодо заведення 

таких справ за конкретними напрямами боротьби зі 

злочинністю 

  

 Так 69 69 

 Ні 15 15 

 Інший варіант 16 16 

2.3. Оцініть доцільність залучення працівників оперативних 

підрозділів до документування злочинів у сфері 

банківського кредитування в процесі проведення 

гласних слідчих (розшукових) дій (за наявності 

можливості виконати їх силами органі досудового 

розслідування) 

  

2.3.1. Допит    

 не доцільно 72 72 

 доцільно лише у окремих випадках 13 13 

 доцільно завжди  8 8 

 Інший варіант 1 1 

2.3.2. Пред’явлення особи для впізнання   

 не доцільно 76 76 

 доцільно лише у окремих випадках 15 15 

 доцільно завжди  4 4 

 Інший варіант 5 5 

2.3.3. Пред’явлення речей для впізнання   

 не доцільно 78 78 

 доцільно лише у окремих випадках 13 13 

 доцільно завжди  6 6 

 Інший варіант 2 2 
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2.3.4. Проникнення до житла чи іншого володіння особи   

 не доцільно 60 60 

 доцільно лише у окремих випадках 29 29 

 доцільно завжди  8 8 

 Інший варіант 3 3 

2.3.5. Обшук   

 не доцільно 59 59 

 доцільно лише у окремих випадках 28 28 

 доцільно завжди  7 7 

 Інший варіант 6 6 

2.3.6. Огляд   

 не доцільно 75 75 

 доцільно лише у окремих випадках 16 16 

 доцільно завжди  5 5 

 Інший варіант 4 4 

2.3.7. Слідчий експеримент   

 не доцільно 59 59 

 доцільно лише у окремих випадках 27 27 

 доцільно завжди  9 9 

 Інший варіант 5 5 

2.3.8. Отримання зразків для експертизи   

 не доцільно 57 57 

 доцільно лише у окремих випадках 30 30 

 доцільно завжди  8 8 

 Інший варіант 5 5 

2.4. Чи доцільно запровадити у складі органів досудового 

розслідування посади помічників слідчих, компетенцію 

яких, в числі іншого, буде становити проведення гласних 

слідчих (розшукових) дій 

  

 доцільно 69 69 

 недоцільно 21 21 

 інший варіант 10 10 

2.5. Оцініть стан законодавчого регулювання отримання 

матеріалів ОРД слідчим та прокурором 

  

 ідеальний 1 1 

 задовільний 25 25 

 незадовільний 71 71 

 інший варіант 2 2 

2.6. Оцініть стан регулювання отримання матеріалів ОРД 

слідчим та прокурором за допомогою підзаконних 

нормативно-правових актів 

  

 ідеальний 0 0 

 задовільний 28 28 
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 незадовільний 70 70 

 Інший варіант 2 2 
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Додаток В 

 

 

 

ВИТЯГ З РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ  

ПРОКУРОРІВ З ПИТАНЬ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАТИВНИМИ 

ПІДРОЗДІЛАМИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ  

 

 

Розділ 1. Теоретичні засади прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування  

1.1. Чи потребує вдосконалення стан правового забезпечення 

оперативно-розшукового документування злочинів у 

сфері банківського кредитування (опитування станом на 

червень 2012 р) 

Кількість 

опитаних % 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність 

8 8 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення 

51 51 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення та питання боротьби зі 

злочинами у сфері економіки 

8 8 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення та питання боротьби зі 

злочинами у сфері економіки, зокрема у кредитно-

банківській системі. 

10 10 

 Так, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання здійснення оперативно-розшукової 

діяльності 

0 0 

 Так, лише на рівні нормативно-правових актів, що 

регулюють питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки, зокрема у кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Ні 14 14 

 Інший варіант 9 9 

1.2. Чи потребує вдосконалення стан правового забезпечення 

оперативно-розшукового документування злочинів у 

сфері банківського кредитування (опитування станом на 

серпень 2015 р.) 

  

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 15 15 
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діяльність 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення 

69 69 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення та питання боротьби зі 

злочинами у сфері економіки 

9 9 

 Так, на рівні законодавства про оперативно-розшукову 

діяльність та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання її здійснення та питання боротьби зі 

злочинами у сфері економіки, зокрема у кредитно-

банківській системі. 

1 1 

 Так, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання здійснення оперативно-розшукової 

діяльності 

1 1 

 Так, лише на рівні нормативно-правових актів, що 

регулюють питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки, зокрема у кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Ні 3 3 

 Інший варіант 3 3 

1.3. Чи потребує вдосконалення стан правового регулювання 

прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування (опитування станом на 

червень 2012 р) 

  

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність 

10 10 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання їх 

здійснення 

52 52 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання їх 

здійснення та питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки 

8 8 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та оперативно-

розшукову діяльність та підзаконних нормативно-правових 

актів, що регулюють питання їх здійснення та питання 

боротьби зі злочинами у сфері економіки, зокрема у 

кредитно-банківській системі. 

8 8 

 Так, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання здійснення оперативно-розшукової 

0 0 
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діяльності та прокурорського нагляду за її здійсненням 

 Так, лише на рівні нормативно-правових актів, що 

регулюють питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки, зокрема у кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Ні 11 11 

 Інший варіант 11 11 

1.4. Чи потребує вдосконалення стан правового регулювання 

прокурорського нагляду за документуванням 

оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування (опитування станом на 

серпень 2015 р.) 

  

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність 

13 13 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання їх 

здійснення 

71 71 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та про 

оперативно-розшукову діяльність та підзаконних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання їх 

здійснення та питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки 

8 8 

 Так, на рівні законодавства про прокуратуру та оперативно-

розшукову діяльність та підзаконних нормативно-правових 

актів, що регулюють питання їх здійснення та питання 

боротьби зі злочинами у сфері економіки, зокрема у 

кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Так, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання здійснення оперативно-розшукової 

діяльності та прокурорського нагляду за її здійсненням 

0 0 

 Так, лише на рівні нормативно-правових актів, що 

регулюють питання боротьби зі злочинами у сфері 

економіки, зокрема у кредитно-банківській системі. 

0 0 

 Ні 5 5 

 Інший варіант 3 3 

1.5. Чи доцільно виокремлювати стадії документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування: 

  

1.5.1. Оперативного( ініціативного) пошуку (збирання 

первинної інформації щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування оперативними підрозділами ) – до 

заведення ОРС 

  

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 2 2 

 Так, лише теоретично, оскільки цю стадію добре 78 78 
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унормовано для всіх категорій кримінальних правопорушень 

 Ні, оскільки, ця стадія щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на практиці не здійснюється 

5 5 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 14 14 

 Інший варіант 1 1 

1.5.2. Провадження в оперативно-розшуковій справі   

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 4 4 

 Так, лише теоретично, оскільки цю стадію добре 

унормовано для всіх категорій кримінальних правопорушень 

90 90 

 Ні, оскільки, ця стадія щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на практиці не здійснюється 

2 2 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 3 3 

 Інший варіант 3 3 

1.5.3. Досудового розслідування   

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 13 13 

 Так, лише теоретично, оскільки цю стадію добре 

унормовано для всіх категорій кримінальних правопорушень 

67 67 

 Ні, оскільки, ця стадія щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на практиці не здійснюється 

13 13 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 1 1 

 Інший варіант 6 6 

1.5.4 Супроводження кримінального судочинства   

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 55 55 

 Так, лише теоретично, оскільки цю стадію добре 

унормовано для всіх категорій кримінальних правопорушень 

4 4 

 Ні, оскільки, ця стадія щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на практиці не здійснюється 

4 4 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 29 29 

 Інший варіант 11 11 

1.6. Чи доцільно відповідно до стадій документування 

злочинів у сфері банківського кредитування 

оперативними підрозділами виокремлювати аналогічні 

стадії прокурорського нагляду за цією діяльністю: 

  

 Так, з обов’язковим юридичним унормуванням 7 7 

 Так, лише теоретично 71 71 

 Ні, оскільки, щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування на даній стадії нагляд не здійснюється 

15 15 

 Ні, оскільки потреби у такій стадії немає 4 4 

 Інший варіант 3 3 

1.7. Чи на кожній з названих стадій прокурорський нагляд 

буде мати специфічні завдання та особливості пов’язані з 

межами та формами здійснення 

  

1.7.1. Оперативного( ініціативного) пошуку (збирання   
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первинної інформації щодо злочинів у сфері банківського 

кредитування оперативними підрозділами ) – до 

заведення ОРС 

 Так 79 79 

 Ні 2 2 

 Інший варіант 19 19 

1.7.2. Провадження в оперативно-розшуковій справі   

 Так 79 79 

 Ні 4 4 

 Інший варіант 17 17 

1.7.3. Досудового розслідування   

 Так 79 79 

 Ні 6 6 

 Інший варіант 15 15 

1.7.4. Супроводження кримінального судочинства   

 Так 51 51 

 Ні 7 7 

 Інший варіант 62 62 

Розділ 2. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері 

банківського кредитування під час оперативно-розшукової діяльності та 

негласних слідчих (розшукових) дій 

2.1. Чи є діяльність оперативних підрозділів з метою 

виявлення та викриття злочинів у сфері банківського 

кредитування до заведення ОРС оперативно-

розшуковою 

  

 Так, ця діяльність є оперативно-розшуковою 69 69  

 Ні, ця діяльність є адміністративною 1 1 

 Ні, діяльність оперативних підрозділів з метою виявлення та 

викриття злочинів у сфері банківського кредитування до 

заведення ОРС є незаконною 

11 11 

 Діяльність оперативних підрозділів з метою виявлення та 

викриття злочинів у сфері банківського кредитування до 

заведення ОРС не проводиться 

7 7 

 Інший варіант 12 12 

2.2. Чи потрапляє діяльність оперативних підрозділів з 

метою виявлення та викриття злочинів у сфері 

банківського кредитування до заведення оперативно-

розшукової справи до сфери прокурорського нагляду 

   

 Так, повним обсягом 2 2 

 Так, частково 1 1 

 Так, у поодиноких випадках 1 1 

 Діяльність оперативних підрозділів з метою виявлення та 

викриття злочинів у сфері банківського кредитування до 

7 7 
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заведення оперативно-розшукової справи до сфери 

прокурорського нагляду не потрапляє, у зв’язку з тим, що 

вона не проводиться (її не існує) 

 Ні, не потрапляє 76 76 

 Інший варіант. 13 13 

2.3 Чи має прокурор можливості для перевірки законності 

діяльності оперативних підрозділів з виявлення та 

викриття злочинів у сфері банківського кредитування до 

заведення оперативно-розшукової справи 

  

 Так, лише юридично 4 4 

 Так, лише фактично (без правової регламентації) 4 4 

 Так, юридично і фактично прокурор має можливості для 

перевірки законності діяльності оперативних підрозділів на 

стадії оперативного пошуку 

7 7 

 Ні, не має 70 70 

 Інший варіант 15 15 

2.4. Чи має прокурор можливості нагляду за виконанням 

цими підрозділами обов’язку передбаченого ч. 1 ст. 7 

Закону України до заведення оперативно-розшукової 

справи 

  

 Так, лише юридично 5 5 

 Так, лише фактично (без правової регламентації) 5 5 

 Так, юридично і фактично прокурор має можливості для 

перевірки законності діяльності оперативних підрозділів на 

стадії оперативного пошуку 

7 7 

 Ні, не має 70 70 

 Інший варіант 13 13 

2.5 Чи сприятиме поліпшенню стану правового 

регулювання документування злочинів у сфері 

банківського кредитування зміни до Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» 

  

2.5.1. Законодавче визначення оперативно-розшукових заходів як 

дій працівників оперативних підрозділів з практичної 

реалізації прав, наданих їм Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» 

  

 Так 89 89 

 Ні 7 7 

 Інший варіант 4 4 

2.5.2. розмежування їх за чіткими критеріями на категорії які 

мають різних суб’єктів санкціонування: слідчий суддя, 

прокурор, начальник оперативного підрозділу 

  

 Так 92 92 

 Ні 3 3 
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 Інший варіант 5 5 

2.5.3. формалізація їх проведення до заведення ОРС через 

запровадження справ оперативного пошуку 

  

 Так 79 79 

 Ні 6 6 

 Інший варіант 15 15 

2.5.4. встановлення права прокурора безперешкодно знайомитись 

з переліком заведених справ оперативного пошуку, 

витребувати та вивчати їх, давати вказівки щодо заведення 

таких справ за конкретними напрямами боротьби зі 

злочинністю 

  

 Так 99 99 

 Ні 0 0 

 Інший варіант 1 1 

2.5.5 повернення оперативним підрозділам функції встановлення 

невідомої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення – 

розкриття злочинів 

  

 Так 89 89 

 Ні 10 10 

 Інший варіант 1 1 

2.5.6. Надання права оперативним підрозділам ініціювати 

оперативно-розшукові заходи або негласні слідчі (розшукові) 

дії 

  

 Так 33 33 

 Ні 26 26 

 Інший варіант 41 41 

2.5.7 Визнання оперативних підрозділів суб’єктами доказування у 

кримінальному провадженні 

  

 Так 22 22 

 Ні 23 23 

 Інший варіант 55 55 

2.5.8. Визнання одною з підстав для проведення оперативно-

розшукової діяльності фактичних даних щодо наміру особи 

або групи осіб вчинити злочин 

  

 Так 63 63 

 Ні 24 24 

 Інший варіант 13 13 

2.5.9. Регламентувати проведення ОРЗ у кібернетичному 

просторі 

  

 Так 63 63 

 Ні 24 24 

 Інший варіант 13 13 

2.6 Чи сприятиме поліпшенню прокурорського нагляду за   
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документуванням злочинів у сфері банківського 

кредитування зміни до Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» 

2.6.1. Законодавче визначення оперативно-розшукових заходів як 

дій працівників оперативних підрозділів з практичної 

реалізації прав, наданих їм Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» 

  

 Так 89 89 

 Ні 6 6 

 Інший варіант 5 5 

2.6.2. розмежування їх за чіткими критеріями на категорії які 

мають різних суб’єктів санкціонування: слідчий суддя, 

прокурор, начальник оперативного підрозділу 

  

 Так 92 92 

 Ні 4 4 

 Інший варіант 4 4 

2.6.3. формалізація їх проведення до заведення ОРС через 

запровадження справ оперативного пошуку 

  

 Так 79 79 

 Ні 10 10 

 Інший варіант 11 11 

 встановлення права прокурора безперешкодно знайомитись 

з переліком заведених справ оперативного пошуку, 

витребувати та вивчати їх, давати вказівки щодо заведення 

таких справ за конкретними напрямами боротьби зі 

злочинністю 

  

 Так 99 99 

 Ні 0 0 

 Інший варіант 1 1 

2.7. Оцініть доцільність залучення працівників оперативних 

підрозділів до документування злочинів у сфері 

банківського кредитування в процесі проведення 

гласних слідчих (розшукових) дій (за наявності 

можливості виконати їх силами органі досудового 

розслідування) 

  

2.7.1. Допит    

 не доцільно 68 68 

 доцільно лише у окремих випадках 14 14 

 доцільно завжди  5 5 

 Інший варіант 13 13 

2.7.2 Пред’явлення особи для впізнання   

 не доцільно 73 73 

 доцільно лише у окремих випадках 18 18 



262 

 

 доцільно завжди  4 4 

 Інший варіант 5 5 

2.7.3. Пред’явлення речей для впізнання   

 не доцільно 69 69 

 доцільно лише у окремих випадках 13 13 

 доцільно завжди  10 10 

 Інший варіант 8 8 

2.7.4. Проникнення до житла чи іншого володіння особи   

 не доцільно 59 59 

 доцільно лише у окремих випадках 27 27 

 доцільно завжди  8 8 

 Інший варіант 6 6 

2.7.5. Обшук   

 не доцільно 65 65 

 доцільно лише у окремих випадках 22 22 

 доцільно завжди  7 7 

 Інший варіант 6 6 

2.7.6. Огляд   

 не доцільно 74 74 

 доцільно лише у окремих випадках 12 12 

 доцільно завжди  5 5 

 Інший варіант 9 9 

2.7.7. Слідчий експеримент   

 не доцільно 59 59 

 доцільно лише у окремих випадках 27 27 

 доцільно завжди  8 8 

 Інший варіант 6 6 

2.7.8. Отримання зразків для експертизи   

 не доцільно 62 62 

 доцільно лише у окремих випадках 25 25 

 доцільно завжди  5 5 

 Інший варіант 8 8 

2.9. Чи доцільно запровадити у складі органів досудового 

розслідування посади помічників слідчих, компетенцію 

яких, в числі іншого, буде становити проведення гласних 

слідчих (розшукових) дій 

  

 доцільно  33 

 недоцільно  22 

 інший варіант  45 

2.10. Оцініть стан законодавчого регулювання отримання 

матеріалів ОРД слідчим та прокурором 

  

 ідеальний  1 

 задовільний  25 
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 незадовільний  70 

 інший варіант  4 

2.11. Оцініть стан регулювання отримання матеріалів ОРД 

слідчим та прокурором за допомогою підзаконних 

нормативно-правових актів 

  

 ідеальний  0 

 задовільний  28 

 незадовільний  70 

 Інший варіант  2 

Розділ 3. Виявлення прокурором порушень, що мають місце під час 

документування оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування 

3.1. Оцініть розповсюдженість окремих категорій порушень, 

що мають місце під час документування оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування 

  

3.1.1. Проведення заходів не передбачених законодавством    

 Зустрічається постійно 26 26  

 Має місце в поодиноких випадках 54 54 

 Не зустрічається 4 4 

 Інший варіант 26 26 

3.1.2. Не відповідність ОРЗ цілям і завданням ОРД визначеним 

законом  

  

 Зустрічається постійно 39 39 

 Має місце в поодиноких випадках 29 29 

 Не зустрічається 12 12 

 Інший варіант 20 20 

3.1.3. Не відповідність ОРЗ ступеню суспільної небезпеки 

злочинних посягань та загрозі інтересам суспільства і 

держави  

  

 Зустрічається постійно 45 45 

 Має місце в поодиноких випадках 38 38 

 Не зустрічається 5 5 

 Інший варіант 12 12 

3.1.4. Проведення ОРЗ без дозволу слідчого судді та погодження 

прокурора, як того вимагає закон  

  

 Зустрічається постійно 9 9 

 Має місце в поодиноких випадках 67 67 

 Не зустрічається 9 9 

 Інший варіант 15 15 

3.1.5. Не виконання вказівок прокурора про проведення ОРЗ    

 Зустрічається постійно 33 33 

 Має місце в поодиноких випадках 47 47 
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 Не зустрічається 8 8 

 Інший варіант 12 12 

3.1.6. Не дотримання встановлених законом строків 

проведення ОРЗ 

  

 Зустрічається постійно 48 48 

 Має місце в поодиноких випадках 36 36 

 Не зустрічається 3 3 

 Інший варіант 10 10 

3.1.7. Не своєчасність направлення зібраних матеріалів до 

відповідного органу досудового розслідування для початку 

та здійснення досудового розслідування 

  

 Зустрічається постійно 29 29 

 Має місце в поодиноких випадках 68 68 

 Не зустрічається 1 1 

 Інший варіант 3 3 

3.1.8. Не повідомлення відповідному органу досудового 

розслідування та прокуророві про виявлення ознак злочину 

під час проведення оперативно-розшукових заходів, що 

тривають, та неможливість направлення таких 

матеріалів до закінчення відповідних заходів у зв’язку з 

тим, що їх припинення може негативно вплинути на 

результати кримінального провадження; порушення прав 

і свобод особи при проведенні відповідних заходів  

  

 Зустрічається постійно 33 33 

 Має місце в поодиноких випадках 45 45 

 Не зустрічається 11 11 

 Інший варіант 11 11 

3.1.9. Невиправданість окремих обмежень прав і свобод людини 

при проведенні оперативно-розшукових заходів виключно 

з підстав та у порядку, передбачених законом  

  

 Зустрічається постійно 21 21 

 Має місце в поодиноких випадках 66 66 

 Не зустрічається 0 0 

 Інший варіант 13 13 

3.1.10. Не своєчасність повідомлення прокурора про здійснення 

оперативно-розшукових заходів, які не потребують 

дозволу слідчого судді або рішення прокурора 

  

 Зустрічається постійно 27 27 

 Має місце в поодиноких випадках 67 67 

 Не зустрічається 3 3 

 Інший варіант 3 3 

3.1.11. Не відповідність вимогам закону стану відомчого 

контролю за оперативно-розшуковою діяльністю  
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 Зустрічається постійно 32 32 

 Має місце в поодиноких випадках 49 49 

 Не зустрічається 8 8 

 Інший варіант 11 11 

3.2. Оцініть розповсюдженість окремих категорій порушень, 

що мають місце під час оформлення клопотання 

оперативного підрозділу дозволу на проведення ОРЗ в 

межах ОРС, заведених щодо злочинів у сфері 

банківського кредитування 

  

3.2.1. Не повне і точне зазначення назви апеляційного суду, 

слідчим суддям якого надано право розглядати 

клопотання  

  

 Зустрічається постійно 73 73 

 Має місце в поодиноких випадках 13 13 

 Не зустрічається 7 7 

 Інший варіант 7 7 

3.2.2. Невірне формулювання найменування клопотання    

 Зустрічається постійно 69 69 

 Має місце в поодиноких випадках 13 13 

 Не зустрічається 7 7 

 Інший варіант 11 11 

3.2.3. Неповне, неточне зазначення ОРС, її дати заведення та 

номера 

  

 Зустрічається постійно 57 57 

 Має місце в поодиноких випадках 36 36 

 Не зустрічається 1 1 

 Інший варіант 6 6 

3.2.4. Відсутність інформації про підготовку конкретного 

злочину щодо якого заведена оперативно-розшукова 

справа, та відповідної статті Кримінального кодексу 

України  

  

 Зустрічається постійно 61 61 

 Має місце в поодиноких випадках 35 35 

 Не зустрічається 1 1 

 Інший варіант 3 3 

3.2.5. Відсутність даних про наявність в діях особи ознаки 

готування до вчинення саме тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, про неможливість одержати 

інформацію про особу та злочин, що готується у інший 

спосіб (з відповідним обґрунтуванням)  

  

 Зустрічається постійно 58 58 

 Має місце в поодиноких випадках 38 38 

 Не зустрічається 1 1 
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 Інший варіант 3 3 

3.2.6. Не визначеність у клопотанні мети застосування цих 

заходів (запобігання, припинення чи виявлення злочину 

тощо 

  

 Зустрічається постійно 62 62 

 Має місце в поодиноких випадках 33 33 

 Не зустрічається 7 7 

 Інший варіант 8 8 

3.2.7. Неповне, невірне зазначення у клопотанні відомостей про 

особу, місце або річ, щодо яких необхідно провести 

оперативно-розшукові заходи або ігнорування цього  

  

 Зустрічається постійно 42 42 

 Має місце в поодиноких випадках 42 42 

 Не зустрічається 13 12 

 Інший варіант 3 3 

3.2.8. Невідповідність найменування заходів, які необхідно 

здійснити переліку, зазначеного в частині 2 статті 8 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», 

глави 21 Кримінального процесуального кодексу України 

України  

  

 Зустрічається постійно 22 22 

 Має місце в поодиноких випадках 54 54 

 Не зустрічається 11 11 

 Інший варіант 3 3 

3.2.9. Не відповідність зазначених у клопотанні строків 

вимогам статті 249 Кримінального процесуального 

кодексу України, не відповідність цих строків межам 

встановленого строку ведення ОРС  

  

 Зустрічається постійно 29 29 

 Має місце в поодиноких випадках 56 56 

 Не зустрічається 8 8 

 Інший варіант 7 7 

3.2.10. Відсутність у клопотанні дати його винесення та норм 

закону, відповідно до яких воно вноситься  

  

 Зустрічається постійно 67 67 

 Має місце в поодиноких випадках 26 26 

 Не зустрічається 1 1 

 Інший варіант 6 6 

3.2.11. Відсутність у посадової особи оперативного підрозділу 

повноважень для винесення клопотання  

  

 Зустрічається постійно 32 32 

 Має місце в поодиноких випадках 49 49 

 Не зустрічається 9 9 
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 Інший варіант 10 10 
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Додаток Г
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Додаток Е 

 

КОНЦЕПЦІЯ 

ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОКУМЕНТУВАННЯМ 

ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ  

 

Злочини у сфері банківського кредитування – це передбачені Кримінальним 

кодексом України суспільно небезпечні, кримінально карані, винні діяння 

визначених законом суб’єктів кредитних відносин, що посягають на грошово-

кредитну політику держави та безпосередньо направлені на порушення права 

власності банку на грошові кошти, або на встановлені законодавством принципи 

кредитування, шляхом протиправного отримання у тимчасове користування 

фінансових ресурсів банку на умовах забезпеченості, строковості, платності, 

повернення та цільового використання.  

Переважна більшість злочинів у сфері банківського кредитування являє собою 

множину діянь, що кваліфікуються у відповідних випадках за сукупністю 

економічних та інших, суміжних з ними, злочинів. Тому, слід розрізняти злочини у 

сфері банківського кредитування (ст. 190; 191, 192; 222), та злочини, пов’язані з 

ними, – супутні злочини, які виступають як спосіб учинення основних злочинів.  

До супутніх злочинів у сфері банківського кредитування слід віднести такі 

діяння, передбачені КК України:  

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (ст. 191);   

незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими 

засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення 

(ст. 200);   

фіктивне підприємництво (ст. 205);    

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209);    

доведення до банкрутства (ст. 219);    
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викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 

заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або 

їх пошкодження (ст. 357);   

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання 

підроблених документів (ст. 358);   

несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку (ст. 361);    

несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних 

мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право 

доступу до неї (ст. 362);  

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364);   

перевищення влади або службових повноважень (ст. 365);  

службове підроблення (ст. 366);  

службова недбалість (ст. 367);  одержання хабара (ст. 368);  

давання хабара (ст. 369).  

Крім того, слід враховувати, що виготовленню підроблених платіжних карток 

та їх використанню передує ряд інших протиправних дій, які мають ознаки складів 

окремих злочинів. Можна виділити незаконний збір інформації про реквізити 

справжніх платіжних карток і стан карткових рахунків їх держателів, який можна 

кваліфікувати за наступними статтями КК України: ст. 231 (Незаконне збирання з 

метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну 

таємницю); ст. 232 (Розголошення комерційної таємниці); а в окремих випадках 

можлива додаткова кваліфікація за КК України: за ст. 358 (Підроблення документів, 

печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) – при 

підробленні та використанні посвідчень на ім’я держателя картки; за ст. 359 

(Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання 

інформації) − при використанні технічного обладнання для скімінгу (копіювання 

вмісту магнітної стрічки), зняття інформації з каналів банкоматного зв’язку тощо. 
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Злочин у сфері банківського кредитування дестабілізують банківськау систему 

України, яка, незважаючи на її вагому фінансову підтримку зарубіжними країнами 

та міжнародними організаціями, є розбалансованою та непродуктивною: банки не 

спроможні кредитувати підприємців та самі банкротують або функціонують на межі 

неплатоспроможності. Ці злочини характеризуються високим інтелектуальним та 

фаховим рівнем шахрайських дій відносно кредитних ресурсів українських банків, 

та які нерідко містять склади злочинів, передбачених ст. 190, 191, 192, 222 КК 

України, і завдають значних збитків банкам, створюючи реальну загрозу 

економічній безпеці держави. Вчиняють їх нерідко організовані злочинні 

угрупування за участю банківських працівників та корумпованих державних 

чиновників, у тому числі й правоохоронних та судових органів. Тому кримінальні 

правопорушення цієї категорії часто залишаються не виявленими, а офіційні 

статистичні дані – не відбивають їх дійсної кількості. Так, упродовж першого 

півріччя 2015 р. за ст. 222 КК України обліковано лише 87 злочинів, а за ст. 190, 191, 

192 КК України – відповідно 24788, 1826 та 507 злочинів. Водночас виокремити в 

офіційній статистичній звітності ті злочини, що вчиняються у сфері банківського 

кредитування, без дослідження кожного кримінального провадження, неможливо. 

Важлива роль у боротьбі зі злочинністю у кредитно-банківській сфері 

належить прокуратурі України, яка здійснює функцію нагляду за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та 

досудове слідство. Проте низький рівень викриття оперативними підрозділами 

досліджуваної категорії злочинів і те, що сьогодні лише близько 50 % кримінальних 

проваджень, розпочатих за фактом їх вчинення, направляються до суду з 

обвинувальним актом, свідчить про недостатню ефективність прокурорського 

нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність та досудове слідство у цій сфері. До того ж у діяльності оперативних 

підрозділів та органів досудового слідства з виявлення та розслідування злочинів у 

сфері банківського кредитування нерідко мають місце порушення законності, які з 

різних причин залишаються поза увагою прокуратури.  
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Документування оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування – це, заснований на законах та підзаконних нормативно-правових 

актах, діяльність уповноважених суб’єктів із створення (отримання) документів, 

змістом яких є фактичні дані отримані під час ОРЗ та СРД, НСРД, що проводились з 

метою попередження,  виявлення,  припинення та розслідування вказаної категорії 

кримінальних правопорушень.  

Стадії документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування – це самостійні етапи пошуку та документальної фіксації 

фактичних даних щодо готування та вчинення кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з сферою банківського кредитування, які істотно відрізняються 

завданнями, юридичними підставами, юридичною формою дій та документів 

складених за їх результатами. Сьогодні існують такі стадії:  

оперативного (ініціативного) пошуку;  

провадження в ОРС;  

досудового розслідування.  

Доцільним є законодавче унормування четвертої стадії – оперативного 

супроводження кримінального судочинства, яка триває одночасно з третьою, але 

може продовжуватись під час судового розгляду.   

Засобами документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування є все те, за допомогою чого їх посадові особи 

забезпечують отримання та документальну фіксацію фактичних даних щодо 

готування та вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з сферою 

банківського кредитування.  

До таких засобів належать: передбачені законодавством конкретні акти 

діяльності посадових осіб оперативного підрозділу (ОРЗ та НСРД); матеріальні 

знаряддя пошуку та документальної фіксації  фактичних даних.  

Прокурорський нагляд за документуванням оперативними підрозділами 

злочинів у сфері банківського кредитування є приватним випадком прокурорського 
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нагляду за документуванням злочинів оперативними підрозділами, а останній 

входить до біль широкої категорії –  нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність, зараховуючи участь даних органів у 

досудовому розслідуванні у формі виконання доручень слідчого, прокурора. 

Документування злочинів у сфері банківського кредитування, які здійснюють 

оперативні підрозділи в ході ОРД, є одним із засобів забезпечення доказування у 

кримінальному провадженні та одночасно може бути і його складовою, якщо у 

подальшому результати документування використовуються у кримінальному 

провадженні як докази відповідно до ч. 2 ст. 99 КПК України й відповідають 

вимогам ст. 85, 86 КПК України. Результати документування оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування при виконанні ними 

доручень слідчого та прокурора щодо проведення СРД та НСРД також можуть бути 

використані як докази у кримінальному провадженні за умов їх відповідності 

вимогам КПК України. Між тим аналіз матеріалів практики свідчить про низьку 

ефективність використання як доказів у суді результатів документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування, отриманих 

як у ході ОРД (до 5 %), так і при виконанні ними доручень слідчого та прокурора 

щодо проведення НСРД (до 8 %), що вказує також і на недостатню ефективність 

прокурорського нагляду у цій сфері. 

Прокурорський нагляд за документуванням оперативними підрозділами 

злочинів у сфері банківського кредитування – це заснована на законах та 

підзаконних актах діяльність прокурора із забезпечення законності діяльності 

оперативних підрозділів щодо отримання (здобуття) ними інформації (даних) про 

кримінальні правопорушення (фактичні дані і їх джерела) та її фіксації в 

установленому законодавством порядку в ході ОРД та при виконанні ними доручень 

слідчого і прокурора щодо проведення СРД та НСРД. 

Прокурорський нагляд за документуванням оперативними підрозділами 

злочинів у сфері банківського кредитування є приватним випадком прокурорського 

нагляду за документуванням злочинів оперативними підрозділами, а останній 

входить до біль широкої категорії – нагляду за додержанням законів органами, які 
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проводять ОРД, зараховуючи участь даних органів у досудовому розслідуванні у 

формі виконання доручень слідчого, прокурора. З даним твердженням погодилися 

92 % опитаних прокурорів (додаток В), 93% слідчих (додаток Б) та 89 % 

оперативних працівників (додаток А). 

Предметом прокурорського нагляду за документуванням оперативними 

підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування є дотримання цими 

підрозділами законності під час проведення ОРЗ у ході ОРД, СРД та НСРД у 

кримінальному провадженні, а також обґрунтованості прийняття ними відповідних 

рішень.  Змістом предмету прокурорського нагляду у цій сфері є: наявність 

заведеної ОРС та відкритого кримінального провадження; наявність правових та 

фактичних підстав для проведення відповідних ОРЗ та СРД і НСРД; законність та 

обґрунтованість застосування відповідних засобів при проведенні ОРЗ та СРД і 

НСРД; правильність та повнота фіксації в оперативних та процесуальних 

документах ходу й результатів ОРЗ та СРД і НСРД, а також складання та долучення 

до цих документів відповідних додатків; законність та обґрунтованість засекречення 

та розсекречення відповідних оперативно-розшукових та кримінальних 

процесуальних документів; законність та обґрунтованість використання результатів 

відповідних ОРЗ та СРД і НСРД у доказуванні; законність та обґрунтованість 

обмеження прав та свобод осіб щодо яких проводяться відповідні ОРЗ та СРД і 

НСРД; дотримання прав та свобод осіб, які залучаються до ОРД та кримінального 

провадження оперативними підрозділами для виконання їх завдань. 

Втручання прокурора в організацію і тактику проведення оперативними 

підрозділами ОРЗ в ході ОРД є недоцільним. Водночас є необхідним розширення 

меж прокурорського нагляду, що здійснюється у формі процесуального керівництва 

за досудовим розслідуванням щодо організації і тактики проведення СРД та НСРД 

як слідчими, так і оперативними підрозділами. 

З метою посилення заходів реагування прокурором на порушення 

оперативними підрозділами законності при проведенні ОРЗ та СРД і НСРД в ході 

документування ними злочинів у банківській сфері необхідно внести відповідні 
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зміни та доповнення до чинних КПК України, Закону України про ОРД  та інших 

правових актів. 

Проведення ОРД, зокрема з метою виявлення та попередження злочинів у 

сфері банківського кредитування, об’єктивно має місце до заведення ОРС. Цей 

сегмент ОРД не потрапляє до сфери прокурорського нагляду, що позбавляє 

прокурора можливості перевірити законність діяльності оперативних підрозділів на 

стадії оперативного пошуку, а також унеможливлює нагляд прокурора за 

виконанням цими підрозділами обов’язку передбаченого ч. 1 ст. 7 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність». Для виправлення такого становища 

необхідно:  

По-перше, законодавчо визначити ОРЗ як дії працівників оперативних 

підрозділів з практичної реалізації прав, наданих їм Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність»;  

По-друге, права надані оперативним підрозділам розмежувати за критеріями: 

необхідності для їх реалізації порушувати недоторканість житла чи іншого 

володіння особи, необхідності застосування засобів одержання інформації, що 

передається будь-якими засобами зв’язку або зберігається в умовах обмеженого 

доступу; розмежування місць де проводяться заходи на публічно доступні, публічно 

не доступні, публічні місця з обмеженим доступом. За власним рішенням 

працівники оперативних підрозділів повинні мати можливість проводити ОРЗ у 

публічно доступних місцях, на ресурсах комп’ютерних мереж з відкритим доступом 

(з дозволу керівника відповідного оперативного підрозділу). За згодою прокурора – 

заходи у публічних місцях з обмеженим доступом (зараховуючи службові 

приміщення суб’єктів господарювання, органів державної влади та місцевого 

самоврядування, громадських організацій). З дозволу суду – заходи, що проводяться 

в житлі або інших публічно недоступних місцях, які перебувають у володінні особи, 

а також заходи, що передбачають застосування засобів одержання інформації, що 

передається будь-якими засобами зв’язку або зберігається в умовах обмеженого 

доступу. 
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По-третє, необхідно визначити, що з метою попередження, своєчасного 

виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють 

вчиненню кримінальних правопорушень, здійснення їх профілактики оперативні 

підрозділи мають право проводити усі ОРЗ, що не потребують дозволу суду або 

згоди прокурора. Всі матеріали щодо підготовки, проведення та результатів цих 

заходів мають накопичуватися у справах оперативного пошуку, які повинні 

заводитися за конкретними напрямами боротьби зі злочинністю. Зокрема такі 

справи доцільно заводити для виявлення і попередження злочинів у сфері 

банківського кредитування. Справи оперативного пошуку мають реєструються та 

обліковуються у порядку встановленому відомчими нормативними актами. 

По-четверте прокурор має право: безперешкодно знайомитись з переліком 

заведених справ оперативного пошуку, витребувати та вивчати їх, давати вказівки 

щодо заведення таких справ за конкретними напрямами боротьби зі злочинністю. 

Поліпшення стану протидії злочинам у сфері банківського кредитування та 

забезпечення при цьому прав і свобод громадян потребують унормування на рівні 

наказу Генеральної прокуратури України проведення регулярних тематичних 

перевірок ОРС відповідного спрямування. При проведенні таких перевірок 

уповноваженим прокурорам потрібно враховувати типові порушення законності, що 

мають місце під час документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування в межах ОРС. Зазначені порушення слід класифікувати 

на такі, що мають місце: при заведенні ОРС, при проведенні ОРЗ, при продовженні 

строків ОРС, при закритті ОРС. Причини цих порушень можуть мати суб’єктивні та 

об’єктивні причини.  

Суб’єктивними причинами є:  

свідоме або ненавмисне невиконання оперативними працівниками вимог 

законодавства України;  

недостатній рівень професійної підготовки керівного та оперативного складу 

оперативних підрозділів;  

неналежне матеріально-технічне забезпечення ОРД;  

неналежний рівень взаємодії оперативних підрозділів;  
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неефективність прокурорського нагляду та відомчого контролю за 

проведенням ОРЗ;  

надмірна необґрунтована завантаженість оперативних працівників, слідчих та 

прокурорів.  

Об’єктивними причинами є:   

неналежне правове врегулювання проведення ОРД;  

неналежна правова урегульованість взаємодії оперативних підрозділів та 

слідчих;  

неналежна правова урегульованість  прокурорського нагляду за ОРД. 

Для усунення цих причин необхідно вжити правових  та організаційних 

заходів, основними серед яких  є:  

а) правові: встановлення у ст. 6 Закону України про ОРД критеріїв достатності 

інформації, необхідної для заведення ОРС, та вимог до її джерел, що  надасть 

можливість прокурору оцінювати законність заведення ОРС та приймати відповідні 

акти прокурорського реагування; встановлення у Законі про ОРД переліку ОРЗ; 

доповнення Закону про ОРД положенням про те, що спеціалізовані негласні 

оперативні підрозділи мають право проводити ОРЗ на підставі завдань інших 

оперативних підрозділів та ін.;  

б) організаційні: посилення рівню професійної підготовки керівного та 

оперативного складу оперативних підрозділів, а також слідчих та прокурорів; 

підвищення матеріально-технічного забезпечення ОРД; посилення рівня взаємодії 

оперативних підрозділів; підвищення ефективності прокурорського нагляду та 

відомчого контролю за проведенням ОРЗ; наукова обґрунтованість завантаженості 

оперативних працівників, слідчих та прокурорів. 

Результатами документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування є документи, отримані оперативними підрозділами, в 

порядку передбаченому законодавством України, під час проведення ОРЗ у ході 

ОРД та СРД і НСРД у кримінальному провадженні, в яких зафіксовано інформацію 

(відомості) про вчинене кримінальне правопорушення (фактичні дані та їх джерела).  
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Основною вимогою до змісту зазначених документів є наявність у них 

відомостей, необхідних для використання їх у кримінальному процесуальному 

доказуванні. Залежно від сутності цих відомостей результати документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування можуть 

використовуватись або, безпосередньо, як докази, або для забезпечення доказування 

шляхом прийняття відповідних процесуальних, організаційних і тактичних рішень. 

За формою результати документування оперативними підрозділами злочинів у сфері 

банківського кредитування мають відповідати вимогам, встановленим КПК України 

до протоколів та їх додатків. 

Для забезпечення доказування у кримінальному провадженні результати 

документування оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського 

кредитування можуть бути використані як: приводи та підстави для початку 

досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 190, 191, 192, 222 КК України; 

приводи та підстави для проведення СРД та НСРД; приводи та підстави для 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження; приводи та підстави 

для застосування заходів безпеки учасників кримінального провадження; для 

отримання фактичних даних, що можуть бути використані у кримінальному 

провадженні лише в організаційно-тактичних цілях. 

Законному та ефективному використанню результатів документування 

оперативними підрозділами злочинів у сфері банківського кредитування у 

кримінальному провадженні перешкоджають прогалини у чинному законодавстві 

України щодо фіксації цих результатів, а саме щодо: уніфікації форми протоколів 

ОРЗ та НСРД; визначення кола посадових осіб, які мають складати протоколи ОРЗ і 

НСРД та додатків до них; провадження ОРЗ та НСРД і засекречення й 

розсекречення їх результатів; визначення порядку надання матеріалів ОРД та НСРД 

слідчому, прокурору та іншим уповноваженим особам.  

Для усунення зазначених прогалин необхідно у КПК, Законі України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» та підзаконних нормативно-правових актах: 

встановити єдину форму підсумкових документів за результатами ОРЗ (протоколи з 

додатками); чітко визначити коло посадових осіб, що мають складати протоколи 
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(лише ті, які брали участь у ОРЗ); детально регламентувати провадження із 

секретними документами в частині надання матеріалів ОРД особам, що ведуть 

кримінальний процес. Після внесення таких змін підзаконні нормативно-правові 

акти необхідно привести у відповідність до законодавства. 

На стадії досудового розслідування доцільно запровадити інститут оперативно-

розшукового супроводження кримінального провадження при взаємодії 

оперативних підрозділів із слідчим, особливо у тих випадках, коли кримінальне 

провадження відкрито за матеріалами ОРД. У цьому випадку слід надати право 

проведення гласних та негласних процесуальних та непроцесуальних дій 

оперативним підрозділам за погодженням із слідчим та/чи прокурором. 

В ході оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження 

доцільно надати право оперативними підрозділам ініціювати проведення ОРЗ або 

НСРД, а прокурору та слідчому – доручати оперативним підрозділам встановлення 

особи, яка вчинила злочин, невідомих співучасників злочину та свідків шляхом 

проведення відповідних ОРЗ. Вид ОРЗ, факт його проведення, а також питання його 

організації та тактики провадження оперативним підрозділам слід погоджувати зі 

слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, та/чи його 

процесуальним керівником. 

До кола повноважень прокурора під час досудового розслідування злочинів у 

сфері банківського кредитування зараховуємо:  

1) наглядові;  

2) процесуального керівництва;  

3) формування обвинувачення (діяльність з втілення результатів досудового 

розслідування у конкретну, встановлену законом форму);  

4) безпосередньої участі у розслідуванні кримінального правопорушення;  

5) координаційні.  

Усі вказані повноваження є засобами виконання єдиної функції 

(обвинувачення), покладеної на прокурора кримінальному процесі. Поняття цієї 

функції необхідно подати у ч. 1 ст. 3 КПК України, визначивши її, як діяльність 

сторони обвинувачення з встановлення події кримінального правопорушення, 
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викриття особи, яка його вчинила (встановлення її та повідомлення про підозру), 

складання обвинувального акту, пред’явлення обвинувачення, підтримання його в 

суді, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження. 

Завданнями прокурора, який здійснює нагляд у формі процесуального 

керівництва за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування при 

проведенні СРД є:  

1) дотримання законності проведення відповідних С;  

2) дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення 

СРД;  

3) визначення коло питань, які необхідно встановити під час проведення тої чи 

іншої СРД. 

Залучення працівників оперативних підрозділів до документування злочинів у 

сфері банківського кредитування у формі виконання доручень слідчого, прокурора 

на проведення гласних слідчих розшукових дій є недоцільним. Для виконання таких 

дій запровадити у складі органів досудового розслідування посади помічників 

слідчих, компетенцію яких, в числі іншого, буде становити проведення гласних СРД 

(з такою пропозицією погодилися 99% опитаних працівників оперативних 

підрозділів та 69 % слідчих). 

Предметом прокурорського нагляду за проведенням оперативними 

підрозділами НСРД у досліджуваних злочинах є: внесення відомостей до ЄРДР; 

наявність правових та фактичних підстав для проведення відповідних НСРД; 

законність та обґрунтованість застосування відповідних засобів при НСРД; 

правильність та повнота фіксації в процесуальних документах ходу й результатів 

НСРД, а також складання та долучення до цих документів відповідних додатків; 

законність  та обґрунтованість  засекречення та розсекречення відповідних 

кримінальних процесуальних документів; законність та обґрунтованість обмеження 

прав та свобод осіб щодо яких проводяться відповідні НСРД; дотримання прав та 

свобод осіб, які залучаються до кримінального провадження оперативними 

підрозділами при проведенні ними НСРД. 
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Проблеми, пов’язані з проведенням оперативними підрозділами НСРД під час 

досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, зумовлені: 

недосконалістю структури глави 21 КПК України; можливістю неоднозначного 

тлумачення багатьох її норм; відсутністю вичерпних дефініцій окремих понять; 

відсутністю чіткого правового регулювання взаємодії слідчого, прокурора та 

оперативних працівників; недосконалістю механізму залучення оперативного 

підрозділу до проведення НСРД; в окремих випадках відсутністю фізичної 

можливості виконання доручень слідчого, прокурора на проведення НСРД, як 

уповноваженими підрозділами, так і за їх завданнями спеціальними оперативними 

та ОТП; відсутністю можливості оперативних підрозділів при проведенні НСРД під 

час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування вийти за 

межі доручень слідчого, прокурора з метою встановлення осіб, причетних до 

вчинення відповідних кримінальних правопорушень та їх зв’язків, а також 

виявленні фактичних даних, що можуть свідчити про винуватість чи невинуватість 

цих осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.  

Для вирішення вказаних проблем пропонується наступне. Доцільно змінити 

будову гл. 21 КПК України, визнавши критеріями, за допомогою яких слід 

класифікувати НСРД публічність та приватність явищ та процесів, що мають бути 

задокументовані. Зокрема йдеться про місця де проводяться НСРД та їх 

розмежування на публічно недоступні місця, публічні місця з обмеженим доступом 

та публічно доступні. Відповідно до категорії місця суб’єктами дозволу на 

проведення НСРД є керівник органу досудового розслідування, прокурор та слідчий 

суддя.  

Якщо йдеться про реальний простір то місцем проведення НСРД слід вважати 

розташування суб’єктів цих дій та використовуваних ними засобів. При проведенні 

НСРД у кібернетичному просторі, радіоефірі та на мережах провідного зв’язку 

критерієм публічності має бути можливість загального доступу до інформації, що 

там міститься (зберігається, передається).  

Усі поняття, що використовуються у гл. 21 КПК України мають отримати чіткі, 

однозначні визначення. У кодексі потрібно врегулювати питання взаємодії слідчого, 
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прокурора та оперативних працівників із визначенням механізму залучення 

оперативного підрозділу до проведення НСРД. 

 Матеріально-технічну базу оперативних підрозділів, компетенцію яких 

становить боротьба зі злочинами у сфері банківського кредитування, а також 

спеціалізованих оперативних та оперативно-технічних підрозділів потрібно значно 

підсилити, а їх кадровий потенціал кількісно і якісно зміцнити.    
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Додаток Ж 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» щодо порядку проведення оперативно-

розшукових заходів з метою профілактики, своєчасного виявлення і 

припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють їх вчиненню. 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта  

 

Комплексний аналіз окремих норм Законів України «Про прокуратуру», «Про 

оперативно-розшукову діяльність», наказу Генерального прокурора України від 3 

грудня 2012 року № 4/1гн «Про організацію прокурорського нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність» 

дають підстави для висновку, що нагляд за діяльністю оперативних підрозділів, в 

числі іншого, своїм предметом має їх дії (з пошуку і фіксації фактичних даних про 

злочини), що мають місце до заведення оперативно-розшукової справи.  

Згідно з вимогами п. 4 ч. 3 ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» прокурор в межах своєї компетенції дає письмові вказівки про 

проведення оперативно-розшукових заходів з метою попередження та виявлення 

злочинів, про розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, 

слідчого судді, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно 

відсутні.  

Відповідно до пункту 4 наказу Генерального прокурора України від  

3 грудня 2012 року № 4/1гн «Про організацію прокурорського нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність» 

перевірки законності проведення оперативно-розшукових заходів та прийнятих при 

цьому рішень, в числі іншого проводяться на підставі даних про відсутність 
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позитивних результатів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення 

злочинів, розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, 

суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, а також безвісно 

відсутніх осіб. 

Вживання законодавцем у наведених нормах таких термінів як попередження, 

своєчасне виявлення і припинення злочинів передбачає, що оперативні підрозділи 

мають вживати для цього відповідних заходів ще до того, як заведено оперативно-

розшукову справу: з метою отримання підстав для проведення ОРД. При цьому 

оперативним підрозділам досить часто вдається не лише отримати такі підстави, а й 

виявити і задокументувати факти підготовки та вчинення злочинів у сфері 

банківського кредитування. Заходи, що вживаються для цього мають 

регламентуватися Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

Відповідно такі заходи є оперативно-розшуковими. 

Водночас аналіз інших норм зазначених вище правових актів (зокрема щодо 

повноважень прокурора) свідчить, про те що нагляд розпочинається лише із 

заведенням оперативно-розшукової справи. Такої самої позиції дотримуються 

розробники методичних рекомендацій щодо проведення перевірок додержання 

законів органами внутрішніх справ при здійсненні оперативно-розшукової 

діяльності. 

Разом з тим, створення оперативно-розшукових документів, що містять 

фактичні дані про злочини у сфері банківського кредитування може мати місце до 

заведення оперативно-розшукової справи. На підставі даних, що містять означені 

документи в подальшому і виносять постанову про заведення оперативно-

розшукової справи. Зокрема це рапорт оперативного працівника про виявлення 

фактів підготовки або вчинення злочинів, що посягають на суспільні відносини 

пов’язані зі сферою банківського кредитування. До рапорту можуть бути долучені 

негласно отримані копії документів, що свідчать про підготовку або вчинення 

злочинів, звукозапис розвідувального опитування проведеного оперативним 

працівником тощо.  
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Отже, прокурор здійснює нагляд не в цілому за законністю ОРД, а за 

незначною її частиною ‒ законністю ведення ОРС, до яких потрапляє лише незначна 

частина документів, що складаються під час оперативно-розшукової діяльності. 

Наглядом охоплена лише мізерна частина правовідносин, що виникають під час 

ОРД. До заведення ОРС дані отримують шляхом оперативного пошуку, який є 

початковим етапом пізнання в оперативно-розшуковій діяльності.  

До того ж головною проблемою законодавчого регулювання діяльності 

оперативних підрозділів було і залишається питання заборони проведення 

оперативно-розшукових без заведення ОРС, відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність». Ця норма створює проблеми в діяльності 

всіх без винятку оперативних підрозділів МВС України. Адже щоб отримати 

підстави для заведення ОРС («наявність достатньої інформації, одержаної у 

встановленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою ОРЗ»), 

необхідно провести відповідну розвідувально-пошукову роботу. Певні ОРЗ мають 

проводитися для того, щоб отримати первинну інформацію про осіб, які готують і 

скоюють злочини, та кримінальні діяння, вчинені невстановленими особами. 

Ідеться, насамперед, про латентну злочинність.  

 

2. Мета і шляхи її досягнення  

 

Проект Закону підготовлено з метою забезпечення належного прокурорського 

нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності до заведення оперативно-

розшукової справи. Дана мета має бути досягнута через легітимізацію проведення 

оперативно-розшукових заходів до заведення оперативно-розшукової справи та 

встановлення формальних вимог до їх проведення. 

 

3. Правові аспекти  

 

Для досягнення мети, визначеної у п. 2 пропонується:  
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частину 1 статті 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

доповнити п. 5, який викласти у такій редакції: «здійснення профілактики, 

своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які 

сприяють вчиненню кримінальних правопорушень»; 

 у частині 1 статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

після переліку прав підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

зазначити наступне: «Дії з реалізації зазначених прав працівниками оперативних 

підрозділів є оперативно-розшуковими заходами» 

перше речення частини 1 статті 9 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» сформулювати у такій редакції: «У кожному випадку наявності підстав 

для проведення оперативно-розшукової діяльності передбачених пунктами 1–4 

цього закону заводиться оперативно-розшукова справа, а у випадках передбачених 

п. 5 заводиться справа оперативного пошуку»; 

статтю 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» доповнити 

частиною 17, яку викласти у такій редакції: «В межах справ оперативного пошуку 

можуть бути проведені лише ті заходи, що не потребують дозволу суду або рішення 

прокурора»; 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» доповнити ст. 9-3, яку 

викласти у такій редакції: «Справи оперативного пошуку заводяться з конкретними 

напрямами боротьби зі злочинністю. Прядок їх заведення та знищення визначається 

підзаконними нормативно-правовими актами»; 

Частину 3 ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

доповнити пунктом 11, який викласти у такій редакції: «безперешкодно знайомиться 

з переліком та змістом заведених справ оперативного пошуку, дає вказівки щодо 

заведення таких справ за конкретними напрямами боротьби зі злочинністю та їх 

закриття». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування  

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат. 
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5. Позиція заінтересованих органів  

Проект Закону потребує погодження з Генеральною прокуратурою України, 

Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, 

Міністерством юстиції України, Національним антикорупційним бюро України. 

 

6. Регіональний аспект  

Проект Закону не стосується розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць. 

 

6
1
. Запобігання дискримінації 

У положеннях проекту Закону відсутні правила і процедури, які містять ознаки 

дискримінації. 

 

7. Запобігання корупції 

Проект Закону не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення 

корупційних правопорушень. 

 

8. Громадське обговорення  

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.  

 

9. Позиція соціальних партнерів  

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери. 

 

10. Оцінка регуляторного впливу  

Проект Закону не відноситься до регуляторних актів. 

 

11. Прогноз результатів  

Запровадження пропонованих змін вирішить проблему неможливості 

проведення оперативно-розшукових заходів з метою профілактики, своєчасного 

виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють їх 
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вчиненню та буде сприяти ефективному забезпеченню законності цієї діяльності 

шляхом належного прокурорського нагляду.  
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Додаток З 

 

Проект 

вноситься народним 

депутатом України 

______________ 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

 

Про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

щодо порядку проведення оперативно-розшукових заходів з метою 

профілактики, своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття 

причин і умов, які сприяють їх вчиненню  

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 

І. Частину 1 статті 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

доповнити п. 5, який викласти у такій редакції: 

«здійснення профілактики, своєчасного виявлення і припинення злочинів та 

викриття причин і умов, які сприяють їх вчиненню» 

ІІ. У частині 1 статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

після переліку прав підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

зазначити наступне: 

«Дії з реалізації зазначених прав працівниками оперативних підрозділів є 

оперативно-розшуковими заходами» 

ІІІ . Перше речення частини 1 статті 9 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» сформулювати у такій редакції: 

«У кожному випадку наявності підстав для проведення  

оперативно-розшукової діяльності передбачених пунктами 1–4 цього закону 

заводиться оперативно-розшукова справа, а у випадках передбачених п. 5 

заводиться справа оперативного пошуку» 

IV. Статтю 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

доповнити частиною 17, яку викласти у такій редакції: 
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«В межах справ оперативного пошуку можуть бути проведені лише ті заходи, 

що не потребують дозволу суду або рішення прокурора» 

V. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» доповнити ст. 9-3, 

яку викласти у такій редакції: 

«Справи оперативного пошуку заводяться з конкретними напрямами боротьби 

зі злочинністю. Прядок їх заведення та знищення визначається підзаконними 

нормативно-правовими актами» 

VI. Частину 3 ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

доповнити пунктом 11, який викласти у такій редакції: «безперешкодно знайомиться 

з переліком та змістом заведених справ оперативного пошуку, дає вказівки щодо 

заведення таких справ за конкретними напрямами боротьби зі злочинністю та їх 

закриття». 

 

 

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

 

 

Голова Верховної Ради 

    України 


