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Шевчишен А.В. Проблеми доказування стороною обвинувачення у 

досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Харківський національний 

університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ. – Харків, 2019, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2019. 

В дисертації на основі положень теорії кримінального процесу, 

узагальнення слідчої та судової практики розроблено сучасну авторську 

концепцію системи обставин, які підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Констатовано, що підхід законодавця до визначення обставин, які 

підлягають доказуванню, є помилковим, оскільки не відображає можливості 

його використання як своєрідної програми дій суб’єктів доказування незалежно 

від стадії кримінального процесу та виду розслідуваного злочину. В основі 

системи обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, 

зокрема і щодо досліджуваної категорії кримінальних проваджень, має лежати 

принцип їх значущості для можливості здійснення оцінки вчиненого діяння, 

тобто для зіставлення вчиненого діяння з елементами відповідного складу 

злочину. У зазначеній праці презентовано авторську концепцію системи 

обставин, які підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про 

корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, в якій на основі аналізу положень 

законодавства, висловлених в науковій літературі позицій, а також особистого 

досвіду розслідування зазначеної категорії проваджень, запропоновано власну 



3 
 

позицію щодо системи обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях зазначеної категорії, з урахуванням наступних ключових 

положень:  

1) законом має бути регламентовано виключно ті обставини, які 

необхідно встановити у всіх без виключення кримінальних провадженнях;  

2) інші обставини, якщо вони не вкладаються у зміст процесу 

доказування у всіх кримінальних провадженнях, необхідно встановлювати 

виключно за умови, коли вони є значимими для конкретного  кримінального 

провадження і обумовлені конструкцією складу злочину; 

3) структура системи обставин, що підлягають доказуванню має бути 

сформульована як алгоритм дій, напрямок доказової діяльності, чіткий для 

розуміння правозастосувача, який фактично формує процес доказування у 

конкретному кримінальному провадженні, оскільки будь-яка конкретизація 

обставин, що підлягають доказуванню, залежить безпосередньо від суб’єкта 

доказування та його професійного рівня; 

Перший розділ присвячено дослідженню теоретико-методологічних 

основ доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, зокрема стану наукових досліджень проблем доказування, 

його сутності та методології проведення досліджень. 

У другому розділі розкрито зміст авторської системи обставин, що 

підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях зазначеної категорії, 

критично осмислено використання законодавцем поняття подія злочину у 

системі обставин, що підлягають доказуванню, а також запропоновано 

включити до системи обставин, що підлягають доказуванню, встановлення 

наявності чи відсутності суб’єкта злочину як обставини, яка має 

концептуально-визначальну сутність доказування у кримінальних 

провадженнях зазначеної категорії.  

Автором виділено основний доказовий процес, який полягає в доказуванні 

обставин, які підлягають встановленню у будь-якому кримінальному 
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провадженні незалежно від стадії кримінального процесу, мають значення для 

здійснення кримінально-правової кваліфікації діяння та конкретизують ступінь 

суспільної небезпеки вчиненого злочину, який слід поділяти на основний 

обов’язковий доказовий процес та основний допоміжний доказовий процес. 

Основний обов’язковий доказовий процес – доказування обставин, які 

підлягають встановленню у будь-якому кримінальному провадженні незалежно 

від стадії кримінального процесу та мають значення для здійснення 

кримінально-правової кваліфікації діяння, що полягає у доказуванні наступних 

обставин: діяння, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального 

правопорушення чи відсутність такого діяння; особа, яка вчинила діяння; 

винуватість особи у вчиненні діяння, форма вини, мотив і мета або 

невинуватість особи у вчиненні діяння. 

У свою чергу, основний допоміжний доказовий процес полягає у 

встановленні обставин, які конкретизують ступінь суспільної небезпеки 

вчиненого кримінального правопорушення: обставини, які впливають на 

ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення; обставини, що 

обтяжують покарання; обставини, які пом’якшують покарання. 

Основний допоміжний доказовий процес може бути здійснений винятково 

після встановлення наявності в діях особи складу кримінального 

правопорушення, що встановлено під час основного обов’язкового доказового 

процесу. 

Додатковий доказовий процес – це встановлення обставин, що впливають 

на визначення розміру та виду покарання, застосування інших заходів 

кримінально-правового та процесуального характеру. 

У свою чергу, додатковий доказовий процес поділяється на додатковий 

обов’язковий доказовий процес та додатковий факультативний доказовий 

процес. Додатковий обов’язковий доказовий процес – встановлення обставин, 

що впливають на визначення розміру та виду покарання, здійснюється у всіх 

без винятку випадках за умови доказування обставин, що входять до основного 

доказового процесу, та полягає у доказуванні обставин, що характеризують 
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особу винного; обставин, які є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

Додатковий факультативний доказовий процес – встановлення обставин, 

що впливають на застосування інших заходів кримінально-правового та 

процесуального характеру і здійснюється в передбачених законом випадках. 

 Третій розділ присвячено розгляду та аналізу доказової діяльності 

сторони обвинувачення на початковому етапі досудового розслідування, 

проведення слідчих (розшукових) дій, кримінальних процесуальних аспектів 

негласного одержання інформації про корупційні злочини під час досудового 

розслідування, розгляду інших засобів отримання доказів у кримінальних 

провадженнях.  

Четвертий розділ присвячений дослідженню особливостей доказування у 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини, вчинені окремою 

категорією осіб, зокрема народними депутатами України, суддями, суддею 

Конституційного суду, адвокатами. Розглянуто проблеми повідомлення про 

підозру, а також процесуальні особливості проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій щодо зазначеної категорії осіб. Запропоновано шляхи їх 

законодавчого вирішення. 

У п’ятому розділі досліджено проблеми здійснення доказової діяльності у 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг під час 

спеціального досудового розслідування (in absentia). Сформульовано авторське 

поняття спеціального досудового розслідування, визначено його функціональне 

призначення, особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 

спеціального досудового розслідування корупційних злочинів, розкрито проблеми 

використання міжнародної правової допомоги для отримання доказів під час 

спеціального досудового розслідування та шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: доказування, корупція, обставини, що підлягають 

доказуванню, корупційні злочини, спеціальне досудове розслідування, доказова 

діяльність. 
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SUMMARY 

 

 Shevchyshen A.V. Problems of proving by the prosecution of pre-trial 

investigation of corruption offenses in the field of official activity and 

professional activity related to rendering public services. – Qualifying research 

paper in the form of manuscript. 

Thesis for the Doctor of Law Degree, specialty 12.00.09 – Criminal Procedure 

and Criminalistics; forensic examination; operative and search activity. – Kharkiv 

National University of Internal Affairs, Ministry of Internal Affairs. – Kharkiv, 2019, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis, based on the provisions of the theory of criminal procedure and the 

generalization of investigative and judicial practice develops a modern author's 

concept of a system of circumstances that can be proved in criminal proceedings on 

corruption offenses in the sphere of official activity and professional activity related 

to rendering public services. 

It was stated that the legislator's approach to determining the circumstances to 

be proved is erroneous, since it does not reflect the possibility of using it as a peculiar 

program of actions of the subjects of evidence regardless of the stage of the criminal 

procedure and the type of crime being investigated. The system of circumstances to 

be proven in criminal proceedings, including the investigated category of criminal 

proceedings, should be based on the principle of their importance for the possibility 

of evaluating the act committed, that is, for comparing the act with the elements of 

the relevant corpus delicti. 

The first chapter is devoted to the investigation of the theoretical and 

methodological foundations of proving in criminal proceedings about corruption 

offenses in the field of official activity and professional activity related to rendering 

public services, in particular the state of scientific research of problems of proof, its 

essence and methodology of conducting investigations. 
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The author identifies the main evidentiary process, which is to prove the 

circumstances to be established in any criminal proceedings, regardless of the stage 

of criminal proceedings, are relevant for the criminal qualification of the act and 

specify the degree of public danger of the crime which should be divided into a main 

compulsory evidentiary process and a main supporting evidentiary process. 

The main compulsory evidentiary process is the proving of circumstances to be 

established in any criminal proceedings, regardless of the stage of the criminal 

proceedings and relevant to the exercise of the criminal legal qualification of the act, 

which is to prove the following circumstances: act, time, place, manner and other 

circumstances of the commission of the criminal offense or the absence thereof; the 

person who committed the act; the guilt of the person in the act, the guilt, motive and 

purpose or innocence of the person in the act. 

Also, the main supporting evidentiary process is to establish the circumstances 

that specify the degree of public danger of a criminal offense: circumstances that 

affect the gravity of the crime committed; aggravating circumstances; circumstances 

that mitigate punishment. 

The main supporting evidentiary process can be carried out only after a criminal 

offense has been established in the person's actions, which was established during the 

main mandatory evidentiary process. 

A supporting evidentiary process is the establishment of circumstances that 

influence the determination of the size and type of punishment, the application of 

other measures of criminal law and procedural nature. 

Also, the supporting evidentiary process is divided into additional mandatory 

evidentiary process and additional optional evidentiary process. 

An additional mandatory evidentiary process - the determination of 

circumstances affecting the determination of the size and type of punishment is 

carried out in all cases without exception, provided that the circumstances of the main 

evidentiary process are proved and consists in the proof of the circumstances 

characterizing the perpetrator; the circumstances which give rise to the release of 

criminal responsibility or punishment. 
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An additional optional evidentiary process is to establish circumstances that 

influence the application of other measures of criminal law and procedural nature and 

are carried out in cases provided by law. 

The third chapter is devoted to the consideration and analysis of the evidence 

of the prosecution at the initial stage of pre-trial investigation, conducting 

investigative (search) actions, criminal procedural aspects of covert receipt of 

information about corruption offences during pre-trial investigation, consideration of 

other means of obtaining evidence in criminal proceedings.  

The fourth chapter is devoted to the study of peculiarities of proving in 

criminal proceedings about corruption offenses committed by a separate category of 

persons, in particular, the People's Deputies of Ukraine, judges, judge of the 

Constitutional Court, lawyers. The problems of reporting suspicion as well as 

procedural peculiarities of conducting covert investigative (search) actions 

concerning the specified category of persons are considered. The ways of their 

legislative solution are suggested. 

The fifth chapter explores the problems of carrying out evidentiary activities in 

criminal proceedings concerning corruption offences in the field of official activity 

and professional activity related to rendering public services during a special pre-trial 

investigation (in absentia). The author concept of special pre-trial investigation is 

formulated, its functional purpose, peculiarities of carrying out individual 

investigative (search) actions during special pre-trial investigation of corruption 

crimes are defined, problems of using international legal assistance for obtaining 

evidence during special pre-trial investigation and ways of solving them are revealed. 

Keywords: proving, corruption, circumstances to be proved, corruption offences, 

special pre-trial investigation, evidentiary activity. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 

роки, затверджена Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року, так і не 

стала ефективним інструментом антикорупційної політики з огляду на відсутність 

усупереч міжнародному досвіду чітких індикаторів стану, ефективності, 

механізму моніторингу та оцінки її виконання, що констатовано в абзаці 4-7 

Загальних положень Засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки. Зазначене зумовило фактичну 

відсутність ефективної стратегії протидії корупції, яка б ураховувала гостроту 

проблеми та актуальність ситуації. 

Наведене вказує на важливу і не вирішену на сьогодні науково-практичну 

проблему, яка має загальнодержавне значення, пов’язану з одним із ключових 

напрямів реалізації антикорупційної політики в нашій державі – ефективністю 

практики доказування у кримінальних провадженнях щодо вчинення 

корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. Адже серед причин неналежного 

виконання попередніх програм антикорупційної політики низька ефективність 

діяльності органів правопорядку щодо виявлення корупційних правопорушень 

та притягнення осіб, які їх вчинили, до відповідальності, а також 

недосконалість вітчизняного законодавства.  

За даними Звіту Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії 

відмиванню коштів (MONEYVAL) від 30.01.2018, в Україні необхідно 

проводити більше розслідувань у «справах, які стосуються корупції на 

високому рівні…», а також наголошується на «непослідовності застосування 

режиму конфіскації».  

Про актуальність зазначеної теми також свідчать статистичні дані. 

Впродовж 2017-2018 років спостерігається погіршення стану розслідування 

кримінальних проваджень про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Так, у 2018 р. 

обліковано 14966 кримінальних проваджень, що на 32,9 % (3290 ) більше, ніж у 
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2017 р. Проте повідомлення про підозру у 2018 здійснено лише у 4788 випадках, 

що на 0,7 % більше минулого періоду. Надзвичайно високим залишається 

показник закриття проваджень за реабілітуючими підставами, який перевищує 9, 

87 % в порівнянні з 2017 р. 

При незначній кількості направлених до суду обвинувальних актів за 

зазначеною категорією кримінальних проваджень (4788) у 2018 р. збільшилася 

кількість закритих судом з реабілітуючих підстав проваджень та виправданих осіб 

(у 8 та 4 рази відповідно порівняно з 2017 р.). Зазначені обставини свідчать про 

низький рівень ефективності процесу доказування у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.  

На сучасному етапі функціонування держави проблеми доказування у 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є 

надзвичайно актуальними, що обумовлюється постійним еволюціонуванням 

корупції в світі як соціального явища, а також тим, що запобігання корупції є 

пріоритетним напрямом державної політики, адже корупційні злочини 

становлять загрозу не тільки економіці країни, але й впливають на 

функціонування інституцій держави в цілому. Постійне оновлення 

антикорупційного законодавства в країнах ЄС, США та України, ратифікація 

Україною міжнародно-правових договорів покладає на нашу державу низку 

інших зобов’язань у сфері здійснення належної протидії корупційним проявам, 

що неможливо без наявності ефективного механізму доказування у 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Значний внесок у розроблення проблем, що слугували науково-

теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження, у своїх працях здійснили 

вчені у галузі кримінального права та процесу, криміналістики, кримінології, 

оперативно-розшукової діяльності, а саме: О.С. Александров, Н.С. Алексєєв, 

Ю.П. Аленін, П.П. Андрушко, В.Д. Арсеньєв, О.В. Баганець, М.І. Бажанов, 
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В.С. Балакшин, А.Р. Бєлкін, Р.С. Бєлкін, В.С. Благодир, В.П. Бож’єв, 

Ю.П. Боруленков, О.Ю. Бусол, В.В. Вапнярчук, Т.В. Варфоломеєва, В.П. Гмирко, 

В.Г. Гончаренко, Г.Ф. Горський, М.Л. Грібов, М.М. Гродзинський, 

Ю.М. Грошевий, Т.М. Добровольська, В.Я. Дорохов, П.С. Елькінд, О.О. Ейсман, 

З.Д. Енікеєв, Г.І. Загорський, В.С. Зеленецький, В.В. Золотих, О.В. Капліна, 

Л.М. Карнеєва, М.М. Кіпнис, С.О. Ковальчук, Л.Д. Кокорєв, М.П. Кузнецов, 

А.А. Кухта, О.П. Кучинська, В.О. Лазарєва, О.М. Ларін, В.М. Ліщенко, 

Л.М. Лобойко, В.З. Лукашевич, Є.Д. Лук’янчиков, П.А. Лупинська, М.І. Мельник, 

І.Б. Михайловська, М.М. Михеєнко, Я.Є. Мишков, Г.М. Міньковський, 

Я.О. Мотовиловкер, Л. Надь, В.Т. Нор, Ю.К. Орлов, П.С. Пастухов, С.О. Пашин, 

П.Ф. Пашкевич, І.Д. Перлов, І.Л. Петрухін, М.А. Погорецький, Г.М. Резнік, 

А.Л. Рівлін, В.М. Савицький, Д.Б. Сергєєва, Н.В. Сибільова, С. М. Стахівський, 

Ю.І. Стецовський, М.С. Строгович, О.Ю. Татаров, О.М. Толочко, О.І. Трусов, 

Л.Д. Удалова, В.І. Фаринник, Ф. Н. Фаткуллін, М.І. Хавронюк, А.Н. Халіков, 

М.А. Чайковська, М.О. Чельцов-Бебутов, С.С. Чернявський, А.М. Черняк, В.Ю. 

Шепітько, Р.М. Шехавцов, А.І. Шило, О.Г. Шило, М.Є. Шумило, С.А. Шейфер, 

Д.О. Шумейко, О.Г. Яновська та ін. 

Визнаючи вагомий внесок цих дослідників у розроблення означеної 

проблематики, останні дослідження з кримінології, криміналістики, 

кримінального права, кримінального процесу не у повну міру враховують 

поліаспектність та мінливість характеру корупційних злочинів та необхідність 

комплексного наукового підходу до вирішення проблем здійснення 

доказування стороною обвинувачення у кримінальних провадженнях про 

корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. Першочергової розробки потребує 

концепція здійснення доказування стороною обвинувачення та вирішення 

теоретико-методологічних проблем доказування у зазначеній категорії 

проваджень, визначення обставин, що підлягають доказуванню по кожному зі 

злочинів вказаної категорії, проблеми здійснення доказової діяльності 

стороною обвинувачення на початковому етапі досудового розслідування 
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корупційних злочинів, особливості отримання доказів про корупційні злочини 

при проведенні слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та 

інших процесуальних дій як в загальному порядку здійснення досудового 

розслідування, так і в порядку спеціального досудового розслідування (in 

absentia), а також з урахуванням процесуального статусу осіб, визначених у ст. 

480 КПК України. 

Наведене зумовлює актуальність дослідження та необхідність здійснення 

подальших розробок у цій сфері, що визначило вибір теми дисертації. 

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

дослідження спрямоване на реалізацію Антикорупційної стратегії на 2014-2017 

роки, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні» від 14 жовтня 2014 р., Стратегії національної безпеки 

України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. 

№ 287/2015 р., виконане відповідно до положень Пріоритетних напрямків 

наукового забезпечення діяльності МВС України на період 2015–2019 років, 

затверджених наказом МВС України від 16 березня 2015 р. № 275, п.п. 6.9, 6.24, 

7.6., 7.7 Пріоритетних напрямків наукових досліджень Харківського 

національного університету внутрішніх справ на період 2016 – 2019 років, Плану 

заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 

року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2015 р. № 1393-р., планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Харківського національного університету внутрішніх справ – «Правоохоронна 

функція української держави» (номер державної реєстрації 0113U008192). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Харківського національного 

університету внутрішніх справ 30 жовтня 2015 р. (протокол № 11) та уточнено 

27 грудня 2018 р. (протокол № 11). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вирішення наукової 

проблеми щодо розробки теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо 

здійснення доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні 
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корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних послуг. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

– встановити стан наукових досліджень проблем доказування стороною 

обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 

публічних послуг; 

– розкрити концептуально-визначальну сутність доказування у досудовому 

розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; 

– окреслити методологію проведення досліджень доказування 

корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг; 

– виокремити систему обставин, що підлягають доказуванню стороною 

обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, та запропонувати власний підхід до їх визначення; 

– розкрити проблеми доказування обставин, які підтверджують, що гроші, 

цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані 

внаслідок вчинення корупційного злочину та/або є доходами від такого майна 

та визначити особливості їх пошуку; 

– охарактеризувати специфіку доказування обставин, що є підставою для 

звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 

– встановити особливості доказування стороною обвинувачення обставин, 

що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру; 

– окреслити проблеми здійснення доказової діяльності стороною 

обвинувачення на початковому етапі досудового розслідування зазначеної 

категорії злочинів; 
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– визначити та розглянути слідчі (розшукові) дії як засоби отримання 

доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні злочинів вказаної 

категорії; 

– розглянути інші засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях 

про корупційні злочини; 

– визначити правовий статус осіб, зазначених у статті 480 КПК України, та 

його вплив на початок досудового розслідування вчиненого ними корупційного 

злочину; 

– виокремити особливості здійснення окремих слідчих (розшукових) та 

інших процесуальних дій щодо окремої категорії осіб;  

– визначити процесуальні особливості здійснення негласних слідчих 

(розшукових) дій; 

– сформулювати поняття та окреслити функціональне призначення 

спеціального досудового розслідування (in absentia); 

– розкрити особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під 

час спеціального досудового розслідування корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг; 

– виокремити особливості міжнародної правової допомоги для отримання 

доказів під час спеціального досудового розслідування цієї категорії злочинів;  

– сформулювати пропозиції та надати рекомендації з удосконалення 

кримінального процесуального законодавства. 

Об’єкт дослідження – доказування у досудовому розслідуванні.  

Предмет дослідження – проблеми доказування стороною обвинувачення у 

досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації складає комплекс 

загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. Діалектичний метод 

забезпечив розгляд злочинної діяльності, спрямованої на вчинення корупційних 

злочинів та кримінальну процесуальну діяльність сторони обвинувачення із 
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доказування у зазначених категоріях проваджень як генетично взаємопов’язані 

різновиди людської діяльності, а також з’ясування закономірностей процесу 

відображення досліджуваних корупційних злочинів та визначення, виходячи з 

їх змісту, засобів пізнання обставин події під час досудового розслідування 

(підрозділ 1.2, 1.4, розділи 2-5). Пошуково-бібліографічний метод забезпечив 

пошук за бібліографічними каталогами літературних джерел з питань 

дослідження, а їх зіставно-порівняльний аналіз дав змогу визначити прогалини в 

науковому забезпеченні питань доказування стороною обвинувачення 

корупційних злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг (підрозділ 1.1), законодавчої регламентації та 

наукових доктрин доказування в Україні і зарубіжних державах (підрозділ 1.4). 

Соціологічний метод дозволив шляхом проведення опитування слідчих, 

прокурорів у формі їх анкетування та інтерв’ювання встановити проблемні 

питання, які потребують вирішення для підвищення ефективності доказування 

стороною обвинувачення по досліджуваній категорії злочинів, а статистичний 

метод забезпечив узагальнення результатів цього опитування та вивчення 

матеріалів кримінальних проваджень (розділи 2-5). Системно-структурний 

метод використовувався для визначення змісту складових предмету 

доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини (підрозділи 

2.1-2.4), особливостей отримання доказів та їх використання у кримінальних 

провадженнях про злочини цієї категорії шляхом проведення окремих слідчих 

(розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій 

(підрозділи 3.2-3.4), впливу правового статусу осіб, зазначених у статті 480 

КПК України, на процес доказування у кримінальних провадженнях про 

вчинені ними корупційні злочини (підрозділи 4.1-4.3), а також процедуру 

отримання доказів про корупційні злочини під час спеціального досудового 

розслідування (in absentia) (підрозділи 5.1-5.3). Методи аналізу, синтезу, 

абстрагування, прогнозування та формально-логічний забезпечили 

формулювання проміжних висновків (по всіх розділах), практичних 

рекомендацій з доказування по досліджених злочинах, пропозицій щодо 
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внесення змін, доповнень до чинного законодавства та визначення їх впливу на 

підвищення продуктивності кримінальної процесуальної діяльності з 

доказування по корупційних злочинах (розділи 2-5). Експеримент відіграв 

ключову роль у апробації окремих результатів дисертації на практиці та у 

навчальному процесі. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані та аналітичні 

матеріали Генеральної прокуратури України, Національної поліції України, НАБУ, 

ДБР, Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку 

України, Служби безпеки України, Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів, матеріали 560 кримінальних проваджень, результати опитування 1700 

слідчих та 400 прокурорів м. Києва, Київської, Кіровоградської, Луганської, 

Львівської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Полтавської, 

Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей, матеріали 

вивчення 2553 вироків суду, особистий досвід роботи дисертанта в слідчих 

підрозділах МВС України та Національної поліції України.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим монографічним дослідженням, у якому на підставі положень теорії 

кримінального процесуального доказування комплексно розглянуті особливості 

практики доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, та розроблено концепцію доказування стороною 

обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. 

До основних положень, що характеризують новизну одержаних 

результатів й виносяться на захист, належать такі: 

уперше: 

– розроблено авторську систему обставин, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні, в основі якої лежить принцип їх значущості для 
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можливості здійснення оцінки вчиненого діяння, тобто для зіставлення 

вчиненого діяння з елементами відповідного складу злочину; 

– запропоновано при встановленні обставин, що підлягають доказуванню, 

виділяти основний та додатковий доказові процеси. Основний доказовий процес 

поділяється на основний обов’язковий доказовий процес та основний 

допоміжний доказовий процес. Основний обов’язковий доказовий процес - 

доказування обставин, які підлягають встановленню у будь-якому 

кримінальному провадженні незалежно від стадії кримінального процесу та 

мають значення для здійснення кримінально-правової кваліфікації діяння, що 

полягає у доказуванні таких обставин: 1) діяння, час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення чи відсутність такого 

діяння; 2) особа, яка вчинила діяння; 3) винуватість особи у вчиненні діяння, 

форма вини, мотив і мета або невинуватість особи у вчиненні діяння. Основний 

допоміжний доказовий процес полягає у встановленні обставин, які 

конкретизують ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального 

правопорушення: обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення; обставини, що обтяжують покарання; 

обставини, що пом’якшують покарання, та може здійснюватися винятково 

після встановлення наявності у діях особи складу кримінального 

правопорушення, що встановлюється під час основного обов’язкового 

доказового процесу. Додатковий доказовий процес – це встановлення обставин, 

що впливають на визначення розміру та виду покарання, застосування інших 

заходів кримінально-правового та процесуального характеру. В свою чергу, 

додатковий доказовий процес поділяється на додатковий обов’язковий 

доказовий процес та додатковий факультативний доказовий процес; 

– обґрунтовано, що концептуально-визначальними особливостями 

доказування у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 

публічних послуг, є наявність спеціального суб'єкта злочину, додаткові 

обставини, що входять до предмету доказування (особливості звільнення від 
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кримінальної відповідальності як осіб, які вчинили такі дії, так і осіб-

викривачів; особливості застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше 

майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення); 

– виділені та описані пошуково-пізнавальні можливості різновидів 

типових слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться у 

кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, якими є ті, що 

спрямовані винятково на отримання доказів (аудіо-, відеоконтроль особи, 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації 

з електронних інформаційних систем, спостереження за особою, контроль за 

вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту), на 

вирішення розшукових завдань (встановлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу) та подвійного призначення (моніторинг банківських 

рахунків);  

– систематизовано практику визнання в суді відомостей про факти, які 

містяться в протоколах негласних слідчих (розшукових) дій по досліджуваній 

категорії злочинів, недопустимими доказами через порушення нормативних 

приписів КПК та не зняття з процесуальних рішень щодо проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій грифів таємності, у зв’язку з чим запропоновані зміни та 

доповнення до ч. 1 ст. 256 КПК, ч. 3 ст. 252 КПК, п. 5.11. Інструкції про 

організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх 

результатів у кримінальному провадженні; 

– визначено поняття спеціального досудового розслідування як 

екстраординарний порядок здійснення досудового розслідування, який 

застосовується у передбачених кримінальним процесуальним законом випадках 

ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності шляхом 

переховування від органів слідства та суду, спрямований на забезпечення 
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доказування на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні 

з урахуванням стандартів справедливого правосуддя; 

– запропоновано з метою забезпечення захисту прав підозрюваних, щодо 

яких розпочато спеціальне досудове розслідування, передбачити у ч. 3, 6 ст. 

297-4 КПК, Положенні про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань підстави та порядок визначення моменту початку та завершення 

спеціального досудового розслідування, а у ч. 1 ст. 303 КПК можливість 

оскарження бездіяльності прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про 

припинення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань;  

– сформовані рекомендації щодо процедури залучення захисника під час 

спеціального досудового розслідування підозрюваним, обвинуваченим, які 

оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, за кордоном особисто 

або через інших осіб шляхом видачі нотаріально посвідченого доручення у 

країні перебування підозрюваного, обвинуваченого, та вирішення питання 

щодо повноважень раніше залученого захисника в порядку, передбаченому ст. 

49 КПК, запропоновані відповідні зміни до ч. 2 ст. 52 КПК; 

– доведено, що окремою обставиною, яка підлягає доказуванню стороною 

обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, є обставини отримання вигодоодержувачем доходів не лише 

від майна, набутого внаслідок вчинення корупційного правопорушення, але й 

від грошових коштів унаслідок прямих інвестицій з метою одержання прибутку 

від діяльності підприємства, укладення договорів позики, банківського вкладу 

тощо та сформовані рекомендації щодо конфіскації таких активів;  

– доведено, що доказування обставин, які є підставою для застосування 

щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, нерозривно 

пов’язане з встановленням суспільно небезпечного діяння та здійснюється 

лише у випадку наявності підстав для застосування відповідних заходів та 

умов, які конкретизують підстави та з них випливають. Такими підставами є: 1) 
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вчинення хоча б одного із корупційних злочинів, які передбачені п.1, 2 ч. 1 ст. 

96-3 КК України; 2) суб’єктом вчинення злочину є уповноважена особа 

юридичної особи; 3) вчинення злочину не від власного імені, а від імені 

юридичної особи; 4) вчинення злочину в інтересах юридичної особи, а не 

винятково в своїх особистих інтересах, що призвело до отримання нею 

неправомірної вигоди або створило умови для отримання такої вигоди, або 

було спрямоване на ухилення від передбаченої законом відповідальності; 5) 

незабезпечення виконання покладених на уповноважену особу юридичної 

особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції; 6) вчинення 

злочинів, передбачених ч.1, 2 ст.368-3, ч.1, 2 ст.368-4, ст.369, ст.369-2 КК 

України, як наслідок незабезпечення виконання покладених на уповноважену 

особу юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції; 

– обґрунтовано доцільність відмови від використання у ч.1 ст.96-3 КК 

України юридичної конструкції «вчинення злочину від імені юридичної особи», 

оскільки вчинення будь-якого корупційного діяння завжди виходить за межі 

повноважень уповноваженої особи юридичної особи; 

– запропоновано законодавчо закріпити вимогу обов’язкової наявності в 

установчих документах юридичної особи вичерпного переліку та опису 

антикорупційних заходів. Для реалізації антикорупційної програми в 

юридичній особі приватного права, так само як і юридичній особі публічного 

права, необхідно призначити відповідальну особу (Уповноважений); 

удосконалено: 

– теоретичні погляди на формування змісту аналітико-

ознайомлювального, концептуально-моделювального, технологічного та 

завершального етапів програм дослідження проблем доказування у 

кримінальних провадженнях щодо окремої категорії кримінальних 

правопорушень;  

– наукові погляди щодо впливу правового статусу осіб, перелічених у ст. 

480 КПК, на початок досудового розслідування, вчинених ними корупційних 

злочинів у контексті гарантій діяльності цих осіб, що надаються ним 
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Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами, та 

визначення підслідності у зв’язку з їх правовим статусом. Для посилення 

контролю з боку Генеральної прокуратури за дотриманням підслідності і 

недопущення фактів визнання доказів недопустимими на підставі п. 2 ч. 3 ст. 87 

КПК через порушення правил підслідності обґрунтовано необхідність внесення 

відповідних змін до Додатку 1 «Картка про кримінальне правопорушення» 

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

щодо зазначення службового становища такої особи;  

– наукові рекомендації з особливостей здійснення слідчих (розшукових) 

та негласних слідчих (розшукових) дій з урахуванням правового статусу 

окремих осіб, наведених у ст. 480 КПК. Обґрунтовано, що не дотримання 

гарантій діяльності цих осіб, передбачених КПК та нормативно-правовими 

актами, що визначають їх правовий статус, під час прийняття окремих 

процесуальних рішень та здійснення процесуальних дій має наслідком 

визнання одержаних доказів недопустимими. З метою усунення 

неоднозначного трактування положень ст. 481 КПК щодо здійснення 

повідомлення про підозру переліченим у ній особам запропоновано доповнити 

ч. 2 ст. 481 КПК, у якій передбачити право прокурора, який склав письмове 

повідомлення про підозру у випадках, передбачених у частині першій цієї 

статті, доручити слідчому його вручення. Також для забезпечення можливості 

документування вчинення злочинів народними депутатами України з 

урахуванням норм ст. 80 Конституції запропоновано у ч. 2 ст. 27 Закону України «Про 

статус народного депутата України» та у ч. 3 ст. 482 КПК передбачити застосування до 

них заходів, що відповідно до закону обмежують їх права і свободи за 

клопотанням Генерального прокурора або виконувача обов’язків Генерального 

прокурора;  

– зміст поняття п.6 ч.1 ст.91 КПК України обставини, які підтверджують, 

що грошові кошти та майно, які підлягають спеціальній конфіскації, в частині 

необхідності визначення їх як «одержані внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення та/або є доходами від них…»;  
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– наукові положення про необхідність передбачення в установчих 

документах всіх юридичних осіб вичерпного переліку та опису 

антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядку їх виконання 

(застосування) з дотриманням положень Закону України «Про запобігання 

корупції» для реалізації антикорупційної програми, а також призначення особи, 

відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, статус якої 

визначається цим законом».  

дістали подальший розвиток: 

– наукові підходи до визначення наукової проблеми та шляхів її 

розв’язання з позицій комплексного аналізу наукового доробку не тільки в 

галузі наукових знань, у якій здійснюються наукові дослідження з доказування 

у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

але й у галузях науки, в яких корупція та її прояви у формі корупційних 

правопорушень та протидія їм виступають як предмет дослідження; 

– наукові погляди на слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії в 

контексті уявлень про зміст, завдання, засоби розшукової діяльності у 

кримінальному провадженні. Обґрунтована доцільність внесення змін та 

доповнень до ч. 1 ст. 223 КПК, у якій визначити як завдання слідчих 

(розшукових) дій поряд із отриманням доказів також розшук осіб та 

матеріальних об’єктів, та відповідне уточнення положень в ст. 257 КПК; 

– наукові погляди на порядок оголошення особи в міжнародний розшук, у 

зв’язку з чим запропоновано внесення змін та доповнень до ч. 6 ст. 183 КПК 

України в частині можливості обрання запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі, якщо 

прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, 

буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у розшук та 

переховується від органів досудового розслідування чи суду; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723
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– наукові рекомендації щодо використання можливостей Державної 

служби фінансового моніторингу для забезпечення доказування стороною 

обвинувачення на початковому етапі розслідування злочинів вказаної категорії; 

– гіпотеза про те, що встановлення обставин, що підлягають доказуванню, 

є процесом доказування; 

– погляди на визначення прав підозрюваного, якими може користуватися 

захисник під час здійснення спеціального досудового розслідування, порядку 

залучення захисника у таких кримінальних провадженнях, а для оптимізації 

нормативно-правової регламентації повноважень захисника під час заочного 

кримінального провадження запропоновано доповнити Правила адвокатської 

етики статтею 42-1 «Етичні аспекти здійснення захисту під час спеціального 

досудового розслідування (in absentia), спеціального судового провадження». 

Підтримано пропозиції процесуалістів щодо доповнення ч. 1 ст. 236 КПК 

обов’язком слідчого забезпечити присутність захисника підозрюваного під час 

обшуку його житла чи іншого володіння при спеціальному досудовому 

розслідуванні; 

– наукові рекомендації щодо міжнародного співробітництва у доказуванні 

стороною обвинувачення корупційних злочинів під час спеціального 

досудового розслідування. У зв’язку з невизнанням в окремих державах 

можливості здійснення заочного кримінального провадження для мінімізації 

ризиків відмови у наданні міжнародної правової допомоги під час спеціального 

досудового розслідування та в подальшому під час судового розгляду 

запропоновано у ч. 2 ст. 297-4 КПК передбачити одним із критеріїв, які повинні 

бути враховані слідчим суддею при ухваленні ним рішення щодо дозволу на 

здійснення спеціального досудового розслідування – чи застосовувалися заходи 

міжнародного співробітництва у цьому кримінальному провадженні та їх 

результати. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертаційному дослідженні пропозиції можуть бути 

використані в: 
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– правотворчості – для вдосконалення КПК України, Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закону України «Про статус народного 

депутата України», Правил адвокатської етики, затверджених Установчим З’їздом 

адвокатів України, й уточнення низки законодавчих та підзаконних актів, 

розробки окремих законопроектів з питань кримінального судочинства (довідка 

впровадження у законотворчу діяльність Інституту законодавства Верховної 

Ради України від 18.04.2018); 

– правозастосовній діяльності органів досудового розслідування, 

прокуратури, адвокатури, суду та інших органів – з метою вдосконалення 

відомчих нормативно-правових актів, методичних рекомендацій з питань 

доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини, здійснення 

процесуального керівництва та судового контролю на стадії досудового 

розслідування (акти Головного слідчого управління Національної поліції України 

від 28.12.2018 , акт Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 

11.09.2018); при здійсненні захисту прав учасників кримінального провадження 

(акт юридичної консультації Франківського району м. Львова від 15.03.2019); 

– науково-дослідній діяльності та навчальному процесі – як основні 

положення для подальших наукових досліджень доказування у кримінальних 

провадженнях про корупційні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та при 

підготовці підручників і навчальних посібників з дисципліни «Кримінальний 

процес», лекцій, методичних рекомендацій, а також безпосередньо при 

проведенні практичних занять у навчальному процесі (акти впровадження 

Національної академії прокуратури України від 13.04.2018, Донецького 

юридичного інституту МВС України від 19.09.2017 та 20.09.2017 , Національної 

академії внутрішніх справ від 28.12.2018, Львівського державного університету 

внутрішніх справ від 10.10.2017, Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ від 11.10.2017, Одеського державного університету внутрішніх 

справ від 05.09.2017, Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка від 19.06.2019, Харківського національного університету внутрішніх 

справ від 14.02.2019). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, 

результати дослідження доповідались на всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференціях, семінарах і круглих столах, а отримані висновки щодо 

досліджуваної проблематики оприлюднено в публікаціях у друкованих та 

електронних збірниках: «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» 

(м. Львів, 2016 р.), «Актуальні питання реформування правової системи України» 

(м. Дніпро, 2016 р.), «Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі» (м. Київ, 2016 р.), «Проблеми та стан дотримання захисту 

прав людини в Україні» (м. Львів, 2017 р.), «Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 2017 р.), 

«Національні та міжнародні стандарти державотворення: тенденції та перспективи 

розвитку» (м. Харків, 2017 р.), «Правова держава: історія, сучасність та 

перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 2017 р.), «Актуальні питання 

правової теорії та юридичної практики» (м. Одеса, 2017 р.), «Сучасні правові 

системи світу: тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2017 р.), «Теорія та 

практика протидії злочинності у сучасних умовах» (м. Львів, 2017 р.), 

«Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: форми, методи та засоби 

протидії» (м. Київ, 2017 р.); «Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних 

органів щодо виявлення, попередження та припинення корупційних проявів» (м. 

Львів, 2017 р.); «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування 

в Україні» (м. Ужгород, 2018 р.); «Вплив юридичної науки на розвиток 

міжнародного та національного законодавства» (м. Харків, 2018 р.); «Право як 

ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 2018 р.); «Правове забезпечення 

політики держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 2018 р.); «Актуальні 

питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Дніпро, 

2018 р.); «Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку» (м. Одеса, 

2018 р.); «Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та 

перспективи» (м. Київ, 2018 р.). 
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Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено в 

монографії, 24 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та 

інших держав, 19 тез доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, що 

складаються з 17 підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(762 найменування) на 79 сторінках, 19 додатків на 68 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації складає 624 сторінки, із них основний текст 462 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОКАЗУВАННЯ 

СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ 

КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ 

ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 

1.1 Стан наукових досліджень проблем доказування стороною 

обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 

публічних послуг 

 

Генеральний секретар ООН Кофі А. Аннан у передмові до Конвенції 

ООН проти корупції, прийнятої на пленарному засіданні 58-ї сесії Генеральної 

Асамблеї ООН, зазначив, що корупція – це страшна чума, яка вражає 

суспільство найрізноманітнішими способами. Вона підриває основи демократії 

та верховенства права, веде до порушення прав людини, перешкоджає роботі 

ринків, погіршує якість життя та створює умови для процвітання організованої 

злочинності, тероризму та інших явищ, що погрожують безпеці людини [241]. 

Ці слова не є новими. Н. Макіавеллі в опублікованій у 1532 році праці 

«Государ», аналізуючи природу державної влади, особливості отримання та 

утримання її в Стародавньому Римі, сучасних йому державах Італії, Франції, 

Німеччини, на численних прикладах, звертав увагу на те, що чим більший 

ступінь розбещеності (a guanta corruzione) можновладців владою та благами, що 

вона їм несе, тим більша ймовірність втратити владу [138, с. 301-328, 344-350, 

353-361, 365-372]. У 1651 році Томас Гоббс у творі «Левіафан, або Матерія, 

форма та влада держави церковної та цивільної» констатував, що зазвичай 

особи, котрі хизуються своїм статком, сміливо вчиняють злочини в надії, що їм 

вдасться уникнути покарання шляхом підкупу державного правосуддя або 

отримати прощення за гроші чи інші форми винагороди. А особи, які мають 
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безліч могутніх родичів або завоювали собі відомість та певну репутацію серед 

натовпу, насмілюються порушувати закони з надією, що їм вдасться вчинити 

вплив та ту владу, якій належить турбуватися про приведення законів до 

виконання [128, с.119]. Минули сторіччя із цих часів, однак, висловлювання 

Н. Макіавеллі, Т. Гоббса залишаються актуальними і сьогодні. Корупція як 

соціальне явище супроводжувала й супроводжує діяльність органів державної 

влади, місцевого самоуправління, а також підприємств, установ, організацій 

різних форм власності, проникаючи майже у всі сфери життєдіяльності 

українського суспільства, вкрай негативним чином впливаючи на становлення 

та розвиток України як правової та соціально орієнтованої держави.  

З розробки та прийняття Закону України «Про боротьбу з корупцією» 

5 жовтня 1995 року [182] в незалежній Україні розпочалося формування 

державної політики протидії цьому явищу. На її реалізацію протягом останніх 

двадцяти років були прийняті Кримінальний кодекс України від 5 квітня 

2001 року [277], Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 

2012 року [283], закони України «Про засади запобігання та протидії корупції» 

від 11 червня 2009 року [187], «Про відповідальність юридичних осіб за 

вчинення корупційних правопорушень» від 11 червня 2009 року [183], «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної 

антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для України» від 13 травня 2014 року 

[184], «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року [181], 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року [186], «Про Національне 

антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року [190], «Про 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 

2015 року [189], затверджені указами Президента України від 24 квітня 

1998 року № 367/98 Концепція боротьби з корупцією на 1998-2005 роки [251], 

від 11 вересня 2006 року №742/2006 Концепція подолання корупції в Україні 
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«На шляху до доброчесності» [252], від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 

Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки [383].   

Науковці безумовно не стояли осторонь цих процесів. Їх внесок у 

формування теоретичних уявлень про прояви корупції, засоби запобігання ним 

та у розробку текстів перелічених вище, а також інших нормативно-правових 

актів у сфері запобігання та протидії корупції важко переоцінити. Однак, якими 

б позитивними надбаннями не характеризувалося законодавство, його дієвість 

може бути поставлена під сумнів прогалинами в ньому та неефективною 

практикою його реалізації. У цьому плані показовими є положення абзаців 4-7 

Загальних положень Засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, в яких констатовано, що 

попередня Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки, 

затверджена Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011, 

так і не стала ефективним інструментом антикорупційної політики. Однією з 

основних причин неналежного виконання цієї стратегії стала відсутність: 

всупереч міжнародному досвіду чітких індикаторів стану та ефективності її 

виконання; механізму моніторингу та оцінки її виконання (не передбачено, 

яким чином мала виконуватися відповідна робота Національним 

антикорупційним комітетом та в який спосіб повинна залучатися до цих 

процесів громадськість). Таким чином, встановлено, що це викликало фактичну 

відсутність ефективної стратегії протидії корупції, яка б враховувала гостроту 

проблеми та актуальність ситуації [383]. У свою чергу, аналіз Засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-

2017 роки свідчить, що їх укладачі, наводячи недоліки попередніх 

антикорупційних програм, самі належним чином окремі з них не ліквідували. 

Так, Антикорупційна стратегія, з одного боку, структурована за напрямами 

формування та реалізації державної антикорупційної політики – запобігання 

корупції у представницьких органах влади, органах виконавчої влади, у сфері 

державних закупівель, у судовій системі та органах кримінальної юстиції, у 

приватному секторі, доступу до інформації, у сферах покарання за корупцію, 
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формування негативного ставлення до корупції з постановкою проблем по 

кожному напряму, мети та запланованих заходів, а також визначенням 

механізму реалізації антикорупційної стратегії та критеріїв оцінки отриманих 

результатів. А з іншого – в самій Антикорупційній стратегії чітко не визначені 

строки та органи державної влади, які є відповідальними за реалізацію 

запланованих заходів.  

У контексті нашого дослідження важливим є наведення у абзаці третьому 

Загальних положень Антикорупційної стратегії в числі причин фактичного 

провалу попередніх програм антикорупційної політики неефективну діяльність 

органів правопорядку щодо виявлення корупційних правопорушень та 

притягнення винуватців до відповідальності [383]. Одним із заходів, 

спрямованих на вирішення проблеми зі створення системи інструментів, які 

дадуть змогу ефективно виявляти та розслідувати корупційні злочини, 

конфісковувати майно, яке було предметом злочинної діяльності або набуте 

внаслідок такої діяльності, притягувати до відповідальності осіб, причетних до 

вчинення корупційних злочинів, визначених у підпункті 2 пункту 3 розділу 4 

«Покарання за корупцію» в Антикорупційній стратегії, є підготовка 

методичних матеріалів з цих питань для працівників органів кримінальної 

юстиції та суддів. Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій 

з доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, підтверджується опитуванням слідчих, які мають досвід 

виявлення та досудового розслідування цієї категорії злочинів. Так, з одного 

боку, 60 %  із опитуваних вказали, що оцінюють рівень методичного 

забезпечення діяльності з доказування у цій категорії кримінальних проваджень 

як достатній для отримання базових знань, однак, на запитання про відомі цим 

слідчим методичні рекомендації щодо розслідування корупційних злочинів у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, ними наведені – щодо зловживання владою або службовим 

становищем (84 %), прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
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неправомірної вигоди службовою особою (92 %) та пропозиція, обіцянка або 

надання неправомірної вигоди службовій особі (88 %). Це вказує на важливу і 

не вирішену на сьогодні науково-практичну проблему, яка має 

загальнодержавне значення, пов’язану з одним з ключових напрямів реалізації 

антикорупційної політики в нашій державі – ефективністю практики 

доказування у кримінальних провадженнях щодо вчинення корупційних 

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг. Очевидно недостатнім є для якісного здійснення 

доказування по кримінальним провадженням цієї категорії методичне 

забезпечення, яке дає тільки базові знання слідчим і тільки по трьох складах 

злочинів із дев’яти, що відносяться до корупційних злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Належну основу для вирішення цієї проблеми становлять наукові 

дослідження П.П. Андрушка, Л.І. Аркуші, Л.В. Багрій-Шахматова,          

М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова, В.О. Глушкова, В.В. Голіни,             

І.П. Голосніченка, В.Г. Гончаренка, Ю.М. Грошевого, І.М. Даньшина,                          

А.І. Долгової, О.О. Дудорова, С.В. Д’якова, А.П. Закалюка, В.С. Зеленецького, 

В.А. Журавля, М.І. Камлика, Н.В. Кимлик, В.П. Корж, М.Й. Коржанського, 

М.В. Корнієнка, Л. М. Лобойка, П.С. Матишевського, Г.А. Матусовського, 

М.І. Мельника, М.М. Михеєнка, В.О. Навроцького, С.Г. Омельченка, 

М.А. Погорецького, І.В. Постикі, С. Т. Рогульського, І. В. Сервецького, 

С.М. Стахівського, В.В. Сташиса, О.Ю. Татарова, О.В. Терещука, 

Л.Д. Удалової, М.І. Хавронюка, В.І. Шакуна, С.А. Шалгунової, В.Ю. Шепітька, 

Р.М. Шехавцова, М.Є. Шумила та багатьох інших науковців. За формою 

викладення матеріалу, ступенем узагальнення та предметною галуззю 

проведених досліджень їх можна розділити на монографії, цикли статей, 

присвячені причинам та умовам виникнення та розвитку корупції як соціально-

правового та соціально-політичного явища та формуванню заходів 

антикорупційної політики, міжнародно-правовим основам та вітчизняному 

кримінальному, адміністративному законодавству з питань протидії окремим 
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корупційним правопорушенням, діяльності оперативних підрозділів та органів 

досудового розслідування з виявлення, запобігання та розслідування окремих 

різновидів корупційних злочинів, особливостям здійснення доказування по 

кримінальним провадженням щодо окремих злочинів цієї категорії. Розглянемо 

послідовно кожну групу наукових праць.  

До першої групи нами віднесені роботи з кримінології, політології та 

соціології, через те, що саме у межах цих галузей наукових знань були 

розпочаті наукові розвідки проявів корупції, які виступають теоретичною 

основою їх галузевих досліджень у теорії адміністративного, кримінального 

права, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності та кримінального 

процесу. Корупція привернула увагу науковців у зв’язку з формуванням 

організованої злочинності в СРСР наприкінці 80-х років минулого сторіччя. 

Серед таких робіт виокремлюється цикл збірників «Організована злочинність», 

виданих за редакцією А.І. Долгової та С.В. Д’якова [401; 399; 400; 398]. В 

одному із перших збірників, який побачив світ 1989 році, на підставі 

досліджень діяльності організованих злочинних груп у СРСР, зокрема, 

проведених сектором загальних проблем кримінології ВНДІ Прокуратури 

СРСР, серед ознак організованої злочинності як об’єктивного соціального 

явища виділено підкуп посадових осіб органів державної влади, установ, 

організацій для забезпечення законспірованості вчинення розкрадань та інших 

злочинів, планомірна нейтралізація всіх форм соціального контролю з 

використанням розвідки та контррозвідки (вивідування планів органів, які 

протидіють злочинності, цілеспрямована розробка заходів протидії (підкуп 

співробітників правоохоронних, контролюючих органів, проникнення у 

державний апарат організованих злочинних формувань), формування значних 

грошових фондів для дачі хабарів потрібним посадовцям [401, с.25]. З огляду 

на ці дані визначено, що діяльність організованих злочинних формувань 

характеризується нейтралізацією та поступовою корумпованістю 

правоохоронних та інших державних та партійних органів. Посадові особи, які 

продалися організованому злочинному формуванню забезпечують його 
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необхідною інформацією та реальною допомогою при вирішенні кадрових та 

інших питань, зокрема, й організації самозахисту злочинного формування [401, 

с.26; 735]. Визначено, що організована злочинність породжує корупцію на рівні 

забезпечення безпеки її функціонування [401, с.47-49]. Ці викладки отримали 

свій подальший розвиток у наступних збірниках, де на підставі узагальнення 

криміногенної обстановки та законодавства у Російській Федерації був 

розглянутий розвиток організованої злочинності та корупції у фінансово-

кредитній сфері, незаконного обігу наркотичних засобів, їх вплив на 

економічну безпеку держави, трансформацію системи суспільних цінностей. 

Окрему увагу було приділено формуванню антикорупційного законодавства у 

Російській Федерації, зокрема, федеральному закону «Про боротьбу з 

корупцією», виробленню й унормуванню системи корупційних правопорушень. 

Проблематику корупції розкривали у своїх монографіях й інші російські 

науковці. Так, У.Т. Сайгітов у дисертації «Корупція як чинник організованої 

злочинності в сфері економіки» здійснив аналіз корупції в соціально-

історичному та соціально-філософському контекстах, розкрив її зв’язок з 

організованою економічною злочинністю та конкретною економічною та 

політичною ситуацією в державі [495]. І.Є. Кузнецов зосередив свою увагу на 

розробці теоретико-методологічних підходів до дослідження корупції, 

з’ясуванні змісту механізмів відтворення інститутів корупції в системі 

державного управління, їх впливу на процеси розвитку суспільства [292]. 

А.З. Нурутдінов, на підставі аналізу визначення корупції в міжнародному 

законодавстві та законодавстві окремих держав Північної та Південної 

Америки, Середньоазіатських держав та держав Близького Сходу, 

Європейського Союзу та Росії, визначив корупцію як загальноправовий 

феномен, якість протидії якій передусім прямо залежить від якості 

демократичних інститутів, які існують в державі, та наявності чітко визначених 

в законодавстві механізмів забезпечення відкритості для суспільства діяльності 

органів державної влади та управління [395, с.14-15]. П.О. Скобліков у 

дисертаційному дослідженні «Кримінально-правові та кримінологічні проблеми 
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боротьби з організованими та іншими кримінальними проявами у сфері 

майнових спорів у сучасній Росії» виокремив явище «тіньової юстиції», 

розкрив її зміст та чинники, що впливають на виникнення та розвиток 

корупційних механізмів вирішення майнових спорів [512, с. 28-87]. 

Ю.В. Кузовков опублікував дві масштабні роботи, присвячені світовій історії 

корупції та історії корупції в Росі [294]. У 2009 році докторську дисертацію на 

тему «Антикорупційна політика Росії: кримінологічні аспекти» захистив 

В.В. Астанін. У своїй роботі він виділив та описав закономірності формування 

антикорупційної політики в Росії та способи її пізнання, організовану корупцію 

та протидію її проявам, проблемні аспекти антикорупційної політики в галузі 

державної служби, нормотворчої діяльності, проведення антикорупційної 

експертизи проектів нормативно-правових актів та інформаційно-контрольне 

забезпечення антикорупційної політики [35]. Дослідженню корупції як 

складного за своєю природою соціального явища та окремим заходам протидії 

їй також присвятили свої праці І.С. Алакшина [11], С.В. Алексеєв [14], 

С.О. Головко [130], О.Б. Осіпов [405], Н.В. Павловська [406], Е.В. Суворін 

[539], І.О. Терещенко [553] та інші. Аналогічного плану дослідження, виходячи 

з вітчизняних емпіричних даних та чинного законодавства, здійснювалися 

науковцями Білорусі [50], Молдови [307], Казахстану [470], Польщі [729], 

Латвії [751], Естонії [756], Фінляндії [745], Великої Британії [742], Китаю [730], 

ПАР [746], США [734; 714] та інших держав. Так, розглядаються зміст корупції 

як соціального явища, причини та умови її виникнення, вплив на національну 

безпеку держави, система правових засобів та практика протидії окремим 

проявам корупції [50; 308; 470; 756; 734], вплив соціального та легального 

визначення корупції на протидію корупційним злочинам [751], особливості 

кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення у окремих 

країнах Західної Європи [729; 745], Південно-Східної Азії [730], Центральної та 

Південної Африки [747] тощо. 

Значний внесок у дослідження соціально-політичних та загальних 

правових аспектів корупції зробили й вітчизняні науковці. Серед яких 
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передусім слід виокремити науковий доробок О.Ю. Бусол, М.І. Камлика,           

М.І. Міхальченка, М.І. Мельника, Є.В. Невмержицького та М.І. Хавронюка. 

Цінність робіт цих науковців полягає в тому, що в них зроблена спроба 

комплексно розглянути витоки формування корупції як соціального явища в 

нашій державі, правові, соціальні та державні інститути й засоби боротьби з 

нею, визначити засади ефективної антикорупційної політики для України.  

Авторству Є.В. Невмержицького належать кандидатська дисертація 

«Корупція як соціально-політичне явище: особливості проявів і механізми 

подолання в сучасній Україні» (1999) [386], докторська дисертація «Корупція 

як соціально-політичний феномен» (2009)[387], а також серія монографій, 

присвячених причинам та умовам корупції в Україні, соціально-економічному 

простору її поширення в перехідному суспільстві, механізмам протидії їй, 

підготовлених одноосібно або у співавторстві з М.І. Камликом та                               

М.І. Михальченком [207; 385; 364]. Із 1995 року М.І. Мельник у 

дисертаційному дослідженні «Кримінологічні та кримінально-правові проблеми 

протидії корупції» [353], результати якого він успішно захистив у 2002 році, 

опублікував серію наукових статей, доповідей на конференціях, а також 

монографії «Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, 

удосконалення законодавства»  (2000) [355], «Корупція: сутність, поняття, 

заходи протидії» (2001) [352], «Корупція - корозія влади (соціальна сутність, 

тенденції та наслідки, заходи протидії)» (2004) [351]. Значущість робіт 

М.І. Мельника визначається, з одного боку, формуванням бачення соціальної 

сутності, правової природи, причинової зумовленості та негативних наслідків 

корупції, а з іншого – системним підходом до корупційних правопорушень за 

вітчизняним законодавством,  визначенні їх видів, правових ознак та виділенні з 

їх числа системи корупційних злочинів, а також змісту, мети, завдань, основних 

напрямів, суб’єктів, принципів, засобів протидії корупції. Не можна не 

відмітити науково-практичні коментарі антикорупційного законодавства, 

підготовлені М.І. Мельником та М.І. Хавронюком [354; 614], які є одними із 

співавторів законів України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 
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року, «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11 червня 2009 року, 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року. О.Ю. Бусол у 2015 році 

захистила докторську дисертацію на тему «Протидія корупційній злочинності в 

Україні у контексті сучасної антикорупційної стратегії», в якій з урахуванням 

даних останніх різногалузевих вітчизняних та зарубіжних досліджень проявів 

корупції були піддані критичному переосмисленню концептуальні засади 

визначення корупції та її ознак, положення сучасної антикорупційної стратегії, 

специфіка організованої корупційної злочинності, корупційної злочинності в 

окремих сферах суспільного життя та напрями підвищення ефективності 

антикорупційної політики в Україні [76].  

Науковий доробок цих вчених здійснив неабиякий вплив на виникнення 

та розвиток другої групи галузевих адміністративно-правових та кримінально-

правових наукових досліджень корупційних правопорушень. До них належать 

дисертації, монографії та цикли статей з адміністративного права 

С.М. Алфьорова, М.Ю. Бездольного, Є.А. Бовкун, А.В. Гайдука,                              

В.Д. Гвоздецького, В.М. Довжанина, Д.Г. Заброди, В.А. Завгороднього,                   

О.З. Захарчук, І.Я. Єрмоленко, Д.І. Йосифовича, О.Я. Коровяк, М.В. Маринюка, 

С.С. Рогульського, М.О. Сича, О.В. Терещука, Р.М. Турчака, А.О. Яфонкіна [23; 

54; 64; 114; 119; 155; 174; 175; 193; 170; 201; 257; 344; 486; 510; 555; 571; 711] та 

інших, присвячені загальним питанням адміністративно-правового регулювання 

попередження та протидії корупції, забезпечення прав та свобод громадян в 

сфері запобігання та протидії їй, визначення змісту корупційних 

адміністративних правопорушень та їх відмінностей від корупційних злочинів, 

особливостям притягнення за їх вчинення до адміністративної відповідальності 

посадових осіб органів внутрішніх справ, органів місцевого самоуправління, 

державних службовців, організації діяльності суб’єктів боротьби з корупцією, їх 

інформаційному забезпеченню, взаємодії між ними та громадськими 

організаціями, досвіду органів влади інших держав у боротьбі з 

адміністративними корупційними правопорушеннями.  
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У межах теорії кримінального права здійснювалися наукові дослідження 

змісту окремих складів злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.  

Зловживання владою або службовим становищем як склад злочину, 

передбаченого ст. 364 КК України 2001 року, предметно досліджувався у працях 

В.Г. Хашева та В.П. Коваленка. Так, В.Г. Хашев дав розгорнуту кримінально-

правову характеристику зловживання владою або службовим становищем, 

розкрив зміст його кваліфікуючих ознак, виробив критерії відмежування цього 

складу злочину від перевищення влади або службових повноважень, 

проаналізував можливість і умови застосування норми про малозначність 

діяння (ч. 2 ст. 11 КК України) відносно розглядуваного злочину, а також 

службової необхідності як обставин, що виключають злочинність зловживання 

владою або службовим становищем [617]. В.П. Коваленко сконцентрувався на 

кримінальній відповідальності за зловживання владою або службовим 

становищем працівником правоохоронного органу. Ним проаналізовані 

світоглядні аспекти кримінальної відповідальності працівників правоохоронних 

органів за зловживання владою або службовим становищем та її соціальну 

зумовленість, дана кримінально-правова характеристика складу злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, вироблені положення щодо 

відмежування цього злочину від суміжних складів злочину, практичні 

рекомендації щодо кваліфікації цього злочину [228]. 

Правова природа зловживання повноваженнями службовою особою 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми (ст. 364-1 КК України) не була предметом окремих монографічних 

досліджень. Вона розглядалась або у зв’язку із описанням особливостей 

кваліфікації інших корупційних злочинів [29; 28; 206; 617; 706; 572] або в 

контексті визначення та описання ознак службової особи в кримінальному 

законодавстві [336]. Проте на сьогодні в теорії кримінального права 

визначеними є базові положення про суб’єкта та суб’єктивну сторону, об’єкт та 
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об’єктивну сторону зазначеної категорії злочинів, які потребують подальших 

наукових розвідок з урахуванням змін у чинному кримінальному законодавстві. 

Ю.І. Шиндель у дисертації «Кримінально-правова характеристика 

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» 

проаналізовано розвиток норми ст. 365-2 КК України та її співвідношення з 

положеннями основних міжнародно-правових актів щодо протидії та 

запобігання корупційним проявам, зарубіжний досвід зі встановлення 

кримінальної відповідальності за зловживання повноваженнями особами, які 

надають публічні послуги. Також запропонована дефініція поняття «публічні 

послуги» та визначено коло осіб, професійна діяльність яких пов’язана з 

наданням таких послуг. Досліджено об’єктивні та суб’єктивні ознаки 

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, 

встановлено та деталізовано їх змістовні особливості. Визначено та 

запропоновано шляхи вирішення проблем кваліфікації та відмежування цього 

складу злочину від суміжних злочинних діянь та інших правопорушень [690]. 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою (ст. 368 КК України) та пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди (ст. 369 КК України) серед злочинів цієї категорії є 

найбільш дослідженими в теорії кримінального права. Значна кількість робіт, 

присвячених редакціям норм цих статей у КК України 2001 року станом до 

18 квітня 2013 року з назвою «Одержання хабара» та «Пропозиція або давання 

хабара» та ст. 168, 170 КК України 1960 року. Такими є дисертаційні 

дослідження О.О. Дудорова «Проблемні питання кримінальної відповідальності 

за одержання хабаря» (1994) [164], В.С. Лукомського «Кримінальна 

відповідальність за дачу хабара та посередництво в хабарництві» (1996)[329], 

С.А. Шалгунової «Кримінально-правові та кримінологічні заходи 

попередження хабарництва серед співробітників органів внутрішніх справ» 

(1999) [631], Д.І. Крупка «Відповідальність за хабарництво за кримінальним 

правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження)» 

(2005) [288], Р.М. Горбатого «Порівняльний аналіз хабарництва у 
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кримінальному праві України на підставі розв’язань кримінального кодексу 

Польщі» (2007) [134], І.О. Томчука «Давання хабара: кримінально-правова та 

кримінологічна характеристика» (2012)[564], О.Д. Ярошенко «Кримінальна 

відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій 

особі (ст. 369 КК України)» (2014) [710] та монографія М.І. Мельника 

«Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення 

законодавства» (2000) [355].У цих дослідженнях, а також у численних статтях 

та тезах доповідей на наукових, науково-практичних конференціях, круглих 

столах цих на інших авторів [691; 195; 8] з урахуванням стану сучасного на той 

час кримінального законодавства досліджений розвиток таких складів злочинів, 

проблемні питання їх кваліфікації, формулювалися пропозиції із вдосконалення 

кримінального закону.  

Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення (ст. 368-2 

КК України), запроваджена Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» від 7 квітня 2011 року [185], стала предметом дослідження  

М.В. Кочерова. Автор у серії публікацій у фахових юридичних виданнях, в 

тезах доповідей на наукових конференціях та у дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук висвітив розвиток законодавства 

про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, здійснив 

кримінально-правовий аналіз об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта і 

суб’єктивної сторони цього злочину, а також загальносоціальні та спеціально-

кримінологічні заходи запобігання незаконному збагаченню [270]. 

Теоретичним підґрунтям практики визначення кримінальної відповідальності за 

злочини, передбачені ст. 368-2 КК України, також слугують праці 

П.П. Андрушка [29], І.В. Венедиктової [86], О.О. Дудорова [163], 

О.Г. Кальмана, В.М. Куца, Я.О. Триньової, Н.М. Ярмиш [206], М.І. Хавронюка 

[614] та інших науковців. 

Я.В. Ризак дослідила питання ґенези кримінальної відповідальності за 

підкуп службової особи юридичної особи приватного права (ст. 368-3 
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КК України), міжнародного і зарубіжного досвіду кримінально-правової 

протидії підкупу в приватному секторі. З урахуванням визначених нею 

здобутків доктрини та напрацювань правозастосовної практики вона здійснила 

кримінально-правовий аналіз основних і кваліфікованих складів злочину, 

передбачених ст. 368-3 КК України, а також розкрила особливості призначення 

покарання за підкуп службової особи юридичної особи приватного права та 

звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину [474].  

Підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК України), був 

предметом дослідження у працях, які були присвячені загальним питанням 

кримінальної відповідальності за корупційні злочини, а також кримінальної 

відповідальності за хабарництво, прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди та незаконне збагачення [29; 163; 564; 270; 

710]. 

Останньому, із наведених у Розділі ХVII КК України корупційних 

злочинів, присвятила своє монографічне дослідження Н.О. Кочерова, яка у 

кандидатській дисертації дослідила історичний розвиток кримінальної 

відповідальності за зловживання впливом та її соціальну обумовленість як 

прояв корупції, визначила об’єкт та предмет цього злочину, розкрила зміст його 

об’єктивної сторони та суб’єктивні ознаки [271]. У спеціальній літературі 

оприлюднювались результати окремих досліджень питань визначення суб’єкта 

та об’єкта зловживання впливом проведені П.П. Андрушком [26],                           

В.М. Киричком [223] та іншими. 

Значення проведених досліджень змісту складів корупційних злочинів у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, проблемних питань їх кваліфікації, не дивлячись на те, що 

переважна більшість з них не враховують зміни у кримінальному законодавстві, 

що відбулися протягом останніх двох років, полягає в тому, що вони виступають 

основою формування уявлень про предмет доказування у кримінальному 

провадженні під час досудового розслідування та судового розгляду. 

Л. Є. Владіміров слушно зазначив: «Питання про те, які предмети становлять 
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quid probandum (те, що підлягає доказуванню) в окремому випадку, вирішується 

так або інакше, дивлячись на те, що вимагається кримінальним законом для 

складу цього злочину, які обставини беруться до уваги при індивідуалізації провини 

підсудного… Точне визначення quid probandum здійснюється, відповідно, на 

підставі матеріального кримінального права; судочинство як спосіб дослідження 

виконує програму, накреслену кримінальним законом» [106, с.180]. Кінцевою 

метою виконання такої програми є досягнення об’єктивної істини у кримінальному 

судочинстві. Встановлення обставин події злочину забезпечує вирішення 

завдань кримінального провадження. В.Г. Гончаренко, співвідносячи зміст 

пізнання та завдань кримінального судочинства, вказує на те, що їх виконання 

прямо залежитьвід: а) професійної пізнавальної діяльності уповноважених осіб; 

б) використання засобів і методів науково-прикладного знання в судочинстві, 

які дозволяють суб’єктам доказування правильно, адекватно відобразити всі 

обставини події, що вивчається у кримінальному провадженні; в) правильної 

побудови пізнавального процесу, який теоретично у всіх випадках забезпечує 

досягнення істини, а отже у результаті може бути прийнято обґрунтоване, 

справедливе рішення [133]. Процес досягнення об’єктивного знання у 

кримінальному провадженні виступає об’єктом різноаспектних досліджень в 

науках кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності, результати яких утворюють третю групу наукових праць, які є 

теоретичною основою нашої дисертації. 

Передусім це роботи, присвячені загальним положенням доказування у 

кримінальному провадженні, В.Д. Арсен’єва [34], О.С. Александрова [13],    

І. Бентама [396], Ю.П. Борулєнкова [72], Р.С. Бєлкіна, А.І. Вінберга [56], 

Владімірова [106], М.М. Гродзинського [144], В.Г. Гончаренка [133], 

Ю.М. Грошевого[146], В.Я. Дорохова, М.В. Жогіна [551], Ц.М. Каз [202], 

Л.М. Карнеєвої [213], Л.А. Кірмач [226], Є.Г. Коваленка [229], С.О. Ковальчука 

[231], І.І. Котюка [268], О.П. Кучинської [302], О.М. Ларіна [309], І.М. Лузгіна 

[323], П.А. Лупінської [331], М.М. Михеєнка [365], М.А. Погорецького [421], 

В.Д. Спасовича [522], С.М. Стахівського [527], М.С. Строговича [537], 
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Л.Д. Удалової [576], М.Є. Шумила [697]. Науковий здобуток цих науковців 

нами буде розглянутий у підрозділі 1.2, однак, звернемо увагу на головне – 

завдяки їм у кримінальному процесі сформувалися сучасні уявлення про 

доказування як центральну складову кримінальної процесуальної діяльності, 

сутність якої полягає у здійсненні дій пошуково-пізнавального характеру, 

процесуальна форма та порядок проведення яких визначені нормами 

кримінального процесуального закону, а результати здійснення таких дій, що 

визнані при їх оцінці належними, допустимими, достовірними та у своїй 

сукупності достатніми та взаємопов’язаними доказами, використовуються для 

прийняття відповідних процесуальних рішень. Однак, після понад 210-річної 

історії дослідження питань доказування у кримінальному провадженні 

більшість з них все ще знаходяться у стані їх наукової розробки. До таких 

М.А. Погорецький справедливо відносить природу кримінального 

процесуального доказування, поняття доказів та доцільності його нормативно-

правового закріплення, процесуальної форми отримання окремих видів доказів, 

мети, засобів, суб’єктів доказування. Відсутність усталених поглядів на ці 

питання на тлі дискусійного обговорення цих питань при розробці та прийнятті 

КПК України 2012 року та запровадження ним низки нових для вітчизняного 

кримінального процесу правових інститутів та окремих норм, пов’язаних із 

доказуванням, безумовно, позитивно не впливає на правозастосовну практику 

при вирішенні завдань кримінального провадження [421]. Усвідомлення цієї 

ситуації стимулювало науковців до досить активної розробки проблем 

практики доказування у кримінальному судочинстві за новим кримінальним 

процесуальним законодавством, спеціального присвячення їм науково-

практичних заходів [156; 7].  

За новим КПК України Ю.М. Середа досліджував особливості 

формування доказів. У зв’язку з чим учений вивчав історичний аспект та 

сучасні уявлення про докази, їхні процесуальні джерела та загальні засади їх 

формування у кримінальному судочинстві, особливості процесуального 

регулювання та проблемні аспекти формування доказів на стадії досудового 
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розслідування та судового розгляду, права та обов’язки суб’єктів, 

уповноважених формувати докази у кримінальному провадженні, науково-

технічні засоби цієї діяльності та особливості використання доказів в суді, 

сформульовані пропозиції щодо вдосконалення текстів ч. 1 ст. 84, ч. 1 ст. 94, 97, 

а також доповнення глави 4 КПК України окремою нормою щодо перевірки 

доказів [505].  

Джерелам доказів у кримінальному процесі за КПК України присвячена 

праця Д.В. Давидової. Дослідниця опрацювала ґенезу розвитку вітчизняного та 

зарубіжного законодавства щодо доказів та джерел доказів у кримінальному 

процесі України, поняття, зміст і місце джерел доказів у системі кримінального 

процесуального доказування, зміст і значення показань у системі джерел 

доказів, онтологічні та гносеологічні характеристики речових доказів у 

кримінальному провадженні, теоретичні і прикладні аспекти документа як 

джерела доказів, поняття, сутність і особливості висновку експерта як джерела 

доказів у кримінальному судочинстві [150]. 

Важко переоцінити значення робіт професорів В.Г. Гончаренка, 

О.В. Капліної, М.А. Погорецького та М.Є. Шумила. Їхні роботи містять вкрай 

важливі для формування сучасної практики доказування у кримінальному 

провадженні положення щодо розуміння гносеологічної та процесуальної 

природи кримінального процесуального доказування, різновидів доказів, 

збирання їх сторонами кримінального провадження [133; 210; 421; 419; 695; 

696; 697]. 

Суттєве значення для вирішення проблем практики доказування у 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

мають дослідження особливостей проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій як нових для вітчизняної теорії та практики кримінального судочинства 

засобів збирання доказів. Питання змісту, сутності, різновидів негласних 

слідчих (розшукових) дії, співвідношення з оперативно-розшуковими заходами, 

процесуального порядку проведення та використання їх результатів у 
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кримінальному провадженні розглядались як на різного рівня науково-

практичних заходах [9; 10; 276; 282; 7; 6], так і у тематичних випусках фахових 

юридичних видань [451, с.12-273; 450, с.12-150], науково-практичних 

коментарях КПК України [685, с.553-602; 32, с.508-543; 381, с.487-530], 

навчальних посібниках та підручниках [281, с.417-456; 280, с.344; 237, с.244-

275; 291, с.355-375], а також монографіях [544; 503]. Вивчення спеціальної 

літератури свідчить, що, не дивлячись на активне дискусійне обговорення 

практики проведення негласних слідчих (розшукових) дій, особливості 

використання їх пошуково-пізнавальних можливостей у кримінальних 

провадженнях досліджуваної нами категорії злочинів вивчалися лише стосовно 

досудового розслідування давання, одержання хабара (неправомірної 

вигоди)[686, с.132-152; 694, с. 12-14]. Стосовно цього ж складу злочину 

здійснені монографічні дослідження В.М. Ліщенком та В.С. Благодирем. 

Перший дослідник розглянув питання доказування на досудових стадіях 

кримінального процесу у справах про одержання хабара [319], а інший – 

доказування в судових стадіях кримінального процесу у справах про одержання 

хабара [63]. Позитивно оцінюючи науковий здобуток цих учених, зазначимо, 

що їх роботи побудовані на старій редакції як ст. 368 КК України 2001 року, так 

і на нормативних положеннях та практиці доказування за КПК України 1960 

року. Комплексних вітчизняних досліджень доказування по інших корупційних 

злочинах у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг, на сьогодні не здійснено, а окремі публікації у 

наукових фахових виданнях та збірниках конференцій не в змозі задовольнити 

потреби практики кримінального провадження. 

Розробка питань пошуково-пізнавальної діяльності у кримінальному 

провадженні відбувається і умежах наукових досліджень з теорії 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. Характеризуючи роль 

наук кримінального циклу в цьому, В.Г. Гончаренко вказує, що кожна виконує і 

в теорії, і в практичному застосуванні пізнавальну функцію у межах свого 

предмета, бере участь в логіко-пізнавальному доказуванні, а кримінальний 
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процес здійснює процедуру юридичного доказування і тільки він має право на 

певному етапі судочинства називати подію з ознаками злочину – злочином, а 

обвинувачену у його вчиненні особу – злочинцем [133, с.6]. Саме з цих 

методологічних позицій визначається нами значущість для нашого дослідження 

робіт Л.І. Аркуші з основ методики виявлення та розслідування організованої 

злочинної діяльності за наявності корумпованих зв’язків [33], Я.Є. Мишкова з 

методики розслідування хабарництва на початковому етапі [371], 

Д.А. Бондаренка по криміналістичній характеристиці та початковому етапу 

розслідування зловживання владою або службовим становищем [68], 

С.В. Чичирка з основ виявлення та розслідування окремих проявів корупційної 

діяльності у правоохоронних та судових органах [627], Н.В. Кимлик з 

особливостей розслідування злочинів, пов’язаних із корупцією [219; 222], 

А.І. Шила по методиці розслідування хабарництва в контексті нового 

антикорупційного законодавства України [686], В.Ю. Шепітька та 

В.А. Журавля з загальних положень розслідування злочинів корупційної 

спрямованості [681], Д.О. Шумейка з розслідування прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою [694], 

О.М. Суворова зі взаємодії підрозділів «К» Служби безпеки України зі 

слідчими під час виявлення та досудового розслідування корупційних 

правопорушень [540], О.В. Пчеліної з теоретичних засад формування та 

реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності [467]. 

Із позицій виробленого в теорії криміналістики концепту криміналістичного 

забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві [198, с.54-88], в цих 

роботах сформовані криміналістичні характеристики, рекомендації з алгоритмів 

дій слідчого у певних типових слідчих ситуаціях на початковому етапі 

розслідування, досліджених цими науковцями різновидів корупційних 

злочинів, тактики проведення окремих слідчих та негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

У теорії оперативно-розшукової діяльності досліджувались запобігання 

оперативно-розшуковими засобами злочинів в сфері службової діяльності в 
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органах місцевого самоврядування (С.М. Бортник), діяльність підрозділів 

податкової міліції по боротьбі з корупцією в органах державної податкової 

служби України (В.С. Гаркуша), оперативно-розшукове забезпечення протидії 

корупційним злочинам (М.І. Данилюк), координація та взаємодія суб’єктів 

протидії корупції на державному рівні та в системі органів та підрозділів 

СБ України (І.М. Дралюк), протидія підрозділів внутрішньої безпеки 

МВС України злочинам у сфері службової діяльності (І.О. Колінко), організація 

і тактика протидії корупції в системі судових органів України (М.М. Луценко), 

організаційні та правові засади протидії корупції в інститутах державної влади 

(А.В. Онашко), протидія оперативних підрозділів міліції України корупційним 

злочинам в органах виконавчої влади (Г.В. Прокопович), правові та 

організаційні засади протидії СБ України корупції в митних органах у сфері 

зовнішньої економічної діяльності (В.Т. Пунь), організація і тактика 

використання конфідентів спецпідрозділами СБ України у сфері протидії 

корупції (Є.Я. Харина), протидія корупційним правопорушенням 

спецпідрозділами боротьби з організованою злочинністю МВС України 

(О.О. Шаповалов), використання оперативно-розшукових заходів при виявленні 

та розслідуванні корупції (Г.О. Пушкарьов). Значення для нашого дослідження 

мають вироблені в теорії оперативно-розшукової діяльності система наукових 

положень та заснованих на них рекомендації з виявлення окремих різновидів 

корупційних злочинів в сфері службової діяльності, особливостей тактики 

проведення окремих оперативно-розшукових заходів та тактичних операцій, 

використання конфіденційного співробітництва та матеріалів оперативно-

розшукової діяльності в доказуванні під час досудового розслідування 

досліджуваної нами категорії злочинів.   

Таким чином, можна констатувати, що на сьогодні завдяки проведенню 

численних наукових досліджень у галузях політології, кримінології, 

кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, оперативно-

розшукової діяльності сформована наукова база боротьби з корупційними 

злочинами. Її аналіз свідчить, що наявні прогалини в питаннях наукового 
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забезпечення здійснення доказування у кримінальних провадженнях про 

корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. При чому, виходячи зі змісту 

проведених досліджень та потреб практики, для їх ліквідації першочергової 

розробки потребують обставини, що підлягають доказуванню по кожному зі 

злочинів цієї категорії, підстави та процесуальний порядок внесення відомостей 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань, особливості збирання доказів про 

корупційні злочини при проведенні слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових) дій та інших процесуальних дій як у загальному порядку 

здійснення досудового розслідування, так і в режимі спеціального досудового 

розслідування (in absentia), а також з урахуванням процесуального статусу осіб, 

визначених у ст. 480 КПК України [669, с.108-115; 675, с.96-100]. 

 

1.2 Сутність доказування у досудовому розслідуванні корупційних 

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної 

з наданням публічних послуг 

 

Доказування є фундаментальною науковою правовою категорією 

кримінального процесу, яка визначає його основний зміст, функціонування усіх 

його інститутів та впливає на організацію і діяльність правоохоронних, 

правозахисних і судових органів, та водночас є головною кримінальною 

процесуальною гарантією та ефективним процесуальним засобом прийняття 

обґрунтованих, вмотивованих і справедливих кримінальних процесуальних 

рішень [420, с.64]. Кримінально-процесуальне доказування здійснюється 

спеціальними суб’єктами за допомогою специфічних засобів у визначеній 

законом формі та дає змогу виявити й обґрунтувати всю необхідну інформацію 

для підтвердження вини чи невинуватості особи [604, с.45; 628, с.14]. 

Очевидно, що для того, щоб розкрити особливості доказування у 

кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 
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публічних послуг, передусім необхідно зупинитись на аналізі самого поняття 

«доказування». У теорії  кримінального процесуального права не існує єдиної 

думки щодо розуміння його змісту, що є цілком закономірним, оскільки 

кримінально-процесуальне доказування становить основу процесуальної 

діяльності та спрямоване на встановлення об’єктивної істини у справі. 

Водночас, різнобій у літературі покликаний стимулювати наукову конкуренцію 

та сприяє пошуку правильних шляхів щодо вирішення дискусійних питань. 

Загалом можна виокремити, принаймні, три підходи щодо розуміння змісту 

поняття «доказування». Так, представники першого підходу розглядають 

доказування як форму практичної (процесуальної) діяльності у процесі 

регулювання суспільних відносин, яка полягає у збиранні, дослідженні, оцінці й 

використанні інформації, котра за певних умов, які визначені процесуальним 

законом, набуває статусу юридичних доказів [133, с. 8; 604, с. 56; 210, с. 223]. 

Однак авторами першого підходу не вказується про перевірку інформації, яка є 

одним із структурних елементів доказування, оскільки здійснюється для 

визначення придатності зібраних доказів та їх процесуальних джерел з метою 

встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні. 

Окрім того, видається зайвим використання поняття «дослідження», яке 

охоплює такі структурні елементи, як перевірка та оцінка доказів. 

 Натомість, представники другого підходу вважають, що доказування є 

пізнавальною діяльністю, наслідком здійснення якої є формування 

суб’єктивного образу об’єктивної дійсності про подію минулого, яка за 

характером становить собою складну структуровану діяльність і розглядається: 

1) як діяльність відповідних державних органів й учасників процесу зі збирання 

(формування), перевірки й оцінки доказів; 2) як логічне формулювання та 

обґрунтування певної тези, висновків у процесуальних рішеннях за 

кримінальним провадженням [481, с.230; 200, с.309; 365, с.11]. Водночас, 

доказування у кримінальному проваджені не слід зводити лише до пізнання, 

оскільки воно об’єднує кілька різновидів діяльності (наприклад, розумової під 

час оцінки доказів, процесуальної та правової - у ході всього процесу 
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доказування, який регламентується правовими нормами КПК України). Окрім 

того, видається, що більш правильно говорити про доказування як діяльність 

суб’єктів кримінального провадження, а не відповідних державних органів й 

учасників процесу. 

Нарешті, представники третього підходу розглядають доказування як 

пізнавальну, практичну, правову і розумову діяльність, яка полягає в отриманні 

доказів та їх використанні [420, с.70-71; 339, с.283]. Видається, така позиція є 

найбільш вдалою, оскільки, виходячи з неї, процес доказування не обмежується 

одним із різновидів діяльності суб’єктів кримінального провадження, а 

охоплює їх у комплексі.  

Що стосується поняття «доказування у кримінальних провадженнях про 

корупційні злочини», то у теорії кримінального процесуального права жодним 

науковцем не виведено його дефініції на основі аналізу структурних елементів. 

Зазвичай, поняття доказування у кримінальних провадженнях про корупційні 

злочини розглядається через призму предмета доказування (ст. 91 

КПК України), який є загальним для всіх кримінальних проваджень, однак 

обставини, які підлягають доказуванню конкретизуються залежно від 

об’єктивних та суб’єктивних ознак відповідного складу кримінального 

правопорушення. Так, наприклад, процесуалістами виокремлюютьсятакі 

обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про 

корупційні злочини: подія та обставини передачі особі неправомірної вигоди; 

мета давання неправомірної вигоди; предмет неправомірної вигоди та його 

ознаки, джерела одержання коштів для давання неправомірної вигоди; спосіб 

передачі неправомірної вигоди; коло осіб, що брали участь у передачі й 

одержанні неправомірної вигоди чи були присутніми при передачі 

неправомірної вигоди; обставини, що передували передачі неправомірної 

вигоди; наявність вимагання або провокації неправомірної вигоди; посадове 

становище вигодоодержувача; обставини, що пом’якшують і обтяжують 

відповідальність; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання; винуватість обвинуваченого у вчиненні 
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кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення 

кримінального правопорушення [497, с. 481; 529, с.45-47; 172, с.53]. Разом із 

тим, встановлення правозастосовними органами вказаних вищеобставин 

неминуче пов’язане із процесом доказування. 

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України структурними елементами процесу 

доказування є збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження. Однак, таке 

законодавче концептуальне рішення щодо структури процесу доказування 

неоднозначно сприйняте у наукових колах. Частина науковців підтримують 

таку позицію законодавця [58, с.30; 402, с.12; 628, с.51], однак більшість 

формулюють визначення доказування через сукупність дещо відмінних від 

законодавчо визначених структурних елементів [367, с. 10; 538, с.298; 556, с.10; 

526, с.8; 133, с.231; 483, с.309; 420, с.70]. Тому слід детально зупинитись на 

аналізі кожного із них.  

У тлумачному словнику української мови поняття «збирати» є 

недоконаним видом дієслова, що означає складати що-небудь докупи, в одне 

місце; поступово приєднувати, складати що-небудь одне до одного, частину до 

частини; нагромаджувати; брати що-небудь з різних місць, від різних осіб і 

т. ін.; відбирати потрібні предмети з-поміж інших [516, с.434]. У теорії 

кримінального процесуального правапоняття «збирання доказів» визначається 

по-різному. Так, одні автори  розуміють його як виявлення, збирання, фіксацію 

та дослідження доказів [212, с. 33; 558, с. 6.; 363, с. 61]. Інші – як виявлення, 

одержання і закріплення [366, с. 62; 133, с.25]. Натомість, треті до основних 

способів збирання доказів відносять витребування, отримання [80, с. 85-86; 210, 

с. 223], закріплення, збереження у встановленому порядку доказів [210, с.223]. 

Кожна з наведених вищепозицій заслуговує на увагу, однак потребує 

уточнення. Дослідження доказів характерне для здійснення перевірки доказів та 

їх процесуальних джерел. Невдалим є також віднесення до способів збирання 

фактичних даних одночасно їх закріплення та збереження у встановленому 

законом порядку, адже навряд чи можна розділяти процеси збирання доказової 
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інформації та її процесуального закріплення як доказів, позаяк у випадку 

відсутності належного процесуального оформлення такої інформації вона не 

матиме значення доказу у кримінальному провадженні.  

Разом із тим, видається, що використання у КПК України терміна 

«збирання» як структурного елементу доказування, навряд чи є вдалим. 

Мабуть, більш правильно вказувати на «отримання доказів» як один із 

структурних елементів доказування, семантичний зміст якого означає 

здобувати, діставати що-небудь певними зусиллями, якимись діями брати, 

приймати те, що надсилається, надається, вручається тощо [515, с.625]. З 

аналізу положень КПК України випливає, що законодавець ототожнює поняття 

«збирання» та «отримання» доказів. Так, у ч.1 ст. 223 КПК України зазначено, 

що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) 

доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 

провадженні. Разом із тим, збирання фактичних даних ще не означає 

можливість її використання у кримінальному провадженні та іноді буває так, 

що затрачені зусилля на здобуття доказової інформації є марними, оскільки 

така інформація не вказує на можливість її використання як доказу у 

кримінальному провадженні. Це підтверджує тезу, що не вся зібрана 

інформація, тобто фактичні дані є доказом, оскільки вони можуть бути 

використані в доказуванні лише після фіксації доказової інформації та 

приведення її у встановлену кримінальним процесуальним законом форму [660, 

с.174]. Інакше кажучи, «готових доказів у природі не існує, тому суб'єкт 

доказування у ході провадження слідчих (розшукових) дій, відшукуючи 

інформацію (сліди злочину), що відноситься до предмета доказування, і 

фіксуючи її у процесуальних актах, формує докази» [285, с. 274-280]. Таким 

чином, у ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 91, ст. 93, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 474 КПК України 

словосполучення «збирання доказів» необхідно замінити словосполучення 

«отримання доказів». 

На цю проблему вже була звернена увага у кримінально-процесуальній 

літературі. Зокрема, М.А. Погорецький слушно зазначає, що розуміння під 
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початковим етапом доказування «збирання доказів» на практиці призводить до 

того, що окремі працівники оперативно-розшукових підрозділів помилково 

вважають, що отримані ними у ході оперативно-розшукового документування 

певні об’єкти речового походження чи документи, а інколи й вербальна 

інформація, вже є доказом у кримінальному провадженні. Інколи подібної 

помилки припускаються й слідчі, залучаючи такі матеріали ОРД до 

кримінального провадження без будь-якої або без належної їх перевірки 

процесуальним шляхом, посилаючись на них як на докази при обґрунтуванні 

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

призводять до порушення прав людини [422, с.503]. Видається, така позиція 

вказаного вищенауковця є слушною, оскільки отримання доказів є активною 

процесуальною діяльністю суб’єктів доказування, яка містить у собі кілька дій. 

Разом із тим, такі дії є різними та залежать від того, яка сторона кримінального 

провадження отримує докази. 

Так, суб’єктами доказування у кримінальному провадженні у досудовому 

розслідуванні зі сторони обвинувачення є прокурор, слідчий, керівник органу 

досудового розслідування, потерпілий. Окрім того, до суб’єктів отримання 

доказів зі сторони обвинувачення відповідно до ч. 3 ст. 41 КПК України 

потрібно також відносити співробітників оперативних підрозділів, які  під час 

виконання доручень слідчого, прокурора, користуються повноваженнями 

слідчого, здійснюючи відповідні слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 

(розшукові) дії. 

У свою чергу, аналіз положень КПК України свідчить про те, що сторона 

захисту наділена значно вужчими правами щодо отримання доказів на 

досудовому розслідуванні, оскільки не володіє таким обсягом повноважень. 

 Першочерговою формою отримання доказів у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, є пошук у 

встановленому законом порядку доказової інформації, яка характеризує подію 

кримінального правопорушення. Відповідна інформація міститься в ідеальних 
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та матеріальних слідах відображення. До перших відносять сліди, що містяться 

в пам’яті свідків, підозрюваних (обвинувачених) про обставини вчинення 

корупційного кримінального правопорушення. Наступними виступають 

матеріальні об’єкти, які виявлені під час проведення слідчих (розшукових) дій 

та негласних слідчих (розшукових) дій (наприклад, грошові кошти, які є 

предметом неправомірної вигоди, одяг чи інші предмети, які перебували у 

володінні чи користуванні вигодоодержувача та на яких міститься хімічна 

речовина, якою маркувався предмет неправомірної вигоди). 

Суть пошуку доказів, зокрема і в цій категорії проваджень, зводиться до 

проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, 

витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних 

осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та 

актів перевірок, проведення інших процесуальних дій (ч. 2 ст. 93 КПК України). 

Зокрема, шляхом проведення допитів свідків можливо встановити місце 

знаходження матеріальних об’єктів, які можуть бути речовими доказами, 

встановити осіб, яким відомі обставини вчинення корупційного злочину, тощо. 

Окрім того, важливим етапом пошуку доказів у кримінальних провадженнях 

про корупційні злочини є використання інформації, отриманої внаслідок 

конфіденційного співробітництва з іншими особами. Так, наприклад, до такого 

співробітництва можна залучити особу, яка є працівником установи, в якій її 

службові особи систематично вчиняють корупційні правопорушення. У 

подальшому така особа, володіючи інформацією про обставини вчинення 

відповідних правопорушень, зокрема, кола осіб, які їх вчинили (вчиняють), 

розміру неправомірної вигоди тощо надає її органам досудового розслідування, 

яку останні використовують для виявлення доказів та їх фіксації. 

У свою чергу, сторона захисту позбавлена можливості використання 

конфіденційного співробітництва з іншими особами. Водночас, вона вправі 

здійснювати пошук доказів шляхом отримання відомостей про непричетність 

підозрюваного (обвинуваченого) до вчинення корупційного правопорушення, 
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отримання інформації, яка спростовує докази сторони обвинувачення, та 

відповідно до положень КПК України заявляти слідчому, прокурору 

клопотання про необхідність проведення слідчих (розшукових) дій, 

спрямованих на пошук доказів, які розглядаються в порядку ст. 220 

КПК України. Як вважають деякі процесуалісти, сторона захисту, потерпілий 

мають повноваження тільки щодо ініціювання проведення слідчих 

(розшукових) дій, що, на їх думку, не слід вважати способом отримання 

доказів, оскільки навіть за умови задоволення відповідного клопотання, 

суб’єктом отримання доказів визнаватимуться слідчий, прокурор, які 

виконували слідчі (розшукові) дії. Тому, з метою забезпечення дієвості 

принципу змагальності пропонується надати захисникові право проводити 

огляд місця події, обшук тощо [230, с.184-185]. З такою думкою навряд чи 

можна погодитись, оскільки  повноваження сторони захисту, потерпілого не 

обмежуються лише можливістю ініціювати слідчому, прокурору клопотання 

про необхідність проведення слідчих (розшукових) дій. Зокрема, вони вправі за 

своїм клопотанням здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів, 

витребовувати за власною ініціативою від органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію. 

Так, у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення, сторона 

захисту має право здійснювати пошук доказової інформації шляхом проведення 

опитування осіб за їх згодою про відомі їм обставини вчинення кримінального 

правопорушення, здійснювати тимчасовий доступ, у порядку, передбаченому 

КПК України, до інформації, яка наявна в операторів мобільного зв’язку, 

банківських установах тощо. Окрім того, на наш погляд, сторона захисту не 

може проводити огляд місця події, обшук чи вчиняти інші слідчі (розшукові) 

дії, оскільки вона є зацікавленою стороною, що може призвести до штучного 

створення доказів невинуватості підозрюваного (обвинуваченого) та інших 

зловживань з її боку. Натомість, слідчий, прокурор відповідно до принципу 

законності у своїй діяльності зобов’язані неупереджено досліджувати 
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обставини кримінального провадження, виявляти як ті обставини, що 

викривають підозрюваного (обвинуваченого), так і ті, що його виправдовують. 

Результатом пошуку доказів є їх виявлення, що є наступною формою 

отримання доказів у кримінальних проваджень про корупційні злочини. Його 

суть полягає у зверненні уваги на ті чи інші сліди, обставини, фактичні дані, які 

можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. 

Виявлення доказів, зазвичай, відбувається під час проведення слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідно до теорії 

відображення вони виступають як сліди кримінального правопорушення, подія 

якого залишила їх у навколишньому середовищі [339, с.281; 727]. У 

кримінальних провадженнях цієї категорії виявленню підлягають факти, які 

підтверджують вчинення корупційного правопорушення, зокрема: виявлення 

предмета неправомірної вигоди, місця розташування камер спостереження на 

місці вчинення корупційного правопорушення, свідків, документів, які 

засвідчують повноваження службової особи чи особи, яка надає публічні 

послуги (наприклад, розпорядження місцевих і центральних органів виконавчої 

влади;статути підприємств, установ чи організацій; трудові договори; накази 

про призначення та визначення службових обов'язків; посадові інструкції 

тощо). 

Останньою формою отримання доказів у кримінальних провадженнях про 

корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних послуг, є фіксація доказової інформації у 

передбаченій законом процесуальній формі, після чого можливість її 

використання для прийняття процесуального рішення на стадії досудового 

розслідування та обґрунтування судового рішення. 

Відповідно до ст. 103 КПК України процесуальні дії під час 

кримінального провадження можуть фіксуватися у протоколі; на носії 

інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні 

дії; у журналі судового засідання. Слід зазначити, що у справах про корупційні 

правопорушення важливим є належна фіксація факту вчинення корупційного 
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діяння (одержання, надання неправомірної вигоди, домовленості між 

вигододавцем та вигодоодержувачем про предмет неправомірної вигоди, його 

розмір тощо). Власне така фіксація можлива за допомогою використання 

технічних засобів на носії інформації, оскільки у протоколах слідчих та 

негласних слідчих (розшукових) дій неможливо відобразити всі дійсні 

обставини вчинення корупційного правопорушення (наприклад, кивання 

голови хабароодержувача, який таким чином приймає пропозицію (обіцянку) 

неправомірної вигоди). Водночас, фіксація факту одержання неправомірної 

вигоди службовою особою чи особою, яка надає публічні послуги, не завжди 

може бути здійснена належним чином, що в подальшому відображатиме 

доказову інформацію та дасть змогу заперечувати факт вчинення корупційного 

злочину або наполягати на зміні кваліфікації злочинного діяння на інші статті 

КК України, за вчинення яких передбачене менш суворе покарання.  

Яскравим прикладом цьому є вирок Миколаївського районного суду 

Львівської області від 20.11.2015 р., у якому особу було визнано невинуватою у 

вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 

КК України. Так, суд у своєму рішенні посилався на те, що у протоколах 

негласних слідчих (розшукових) дій та їх додатках не зафіксовано факту 

вимагання обвинуваченим грошей у свідка та передачі ним коштів 

обвинуваченому. Окрім того, фрази, які прозвучали у записах розмов, можна 

трактувати двозначно, з огляду на їх зміст. Відповідно до протоколу обшуку  та 

запису відеозйомки цієї слідчої дії наявні розбіжності, що не спростовані 

стороною обвинувачення (відповідно до відеозйомки сліди світіння були 

виявлені на лівій руці, а згідно з протоколом обшуку та висновком експерта - на 

правій руці обвинуваченого, на відеозйомці не було видно яким чином 

відбувалося запаковування змивів з рук), а отже у суду виникли сумніви у 

дотриманні процедури відібрання зразків для експертного дослідження [95]. 

Таким чином, через неналежно зафіксовані в протоколах негласних слідчих дій 

з відповідними додатками факти одержання неправомірної вигоди, а також 

наявність розбіжностей між відомостями, записаними у протоколах та 
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відеозаписах слідчої (розшукової) дії, судом справедливо прийнято рішення про 

визнання особи невинуватої у вчиненні корупційного злочину.  

Слід зазначити, що фіксація фактичних обставин у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочинимає свої особливості. Зокрема, важливим 

під час фіксації факту вчинення корупційного злочину у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є 

складання протоколу огляду грошових коштів із обов'язковим здійсненням 

опису предмета неправомірної вигоди (серія, номер купюри, номінальна 

вартість) та приєднання фотокопій усіх купюр до протоколу огляду. Під час 

вказаної слідчої дії грошові кошти помічаються хімічною речовиною, зразок 

якої в обов’язковому порядку долучається до матеріалів кримінального 

провадження з метою подальшого проведення хімічної експертизи. Також 

важливо належним чином спорядити вигододавця технічними засобами 

прихованої  аудіо-, відеофіксації, які нададуть можливість зафіксувати всі 

обставини вчинення корупційного правопорушення. Відповідна фіксація може 

здійснюватися заявником, тобто особою, яка не володіє спеціальними навиками 

у її проведенні (наприклад, яка відстань знаходження повинна бути між 

вигододавцем та вигодонабувачем, освітленість приміщення тощо). Тому 

важливим є підготовка вигододавця, а саме довести мінімальну та максимальну 

відстань, на якій він повинен знаходитись під час документування отримання 

неправомірної вигоди, необхідної освітленості приміщення та іншого місця 

передачі неправомірної вигоди, блокування шумових перешкод, з метою повної 

фіксації розмови, запис додаткової інформації, за якою можна визначити час і 

місце вчинення корупційного правопорушеннятощо. Інакше кажучи, потрібно 

проводити фіксацію таким чином, щоб за матеріалами можна було легко 

ідентифікувати учасників. Належним чином проведення вказаних заходів дасть 

змогу зафіксувати обставини вчинення корупційного правопорушення та 

притягнути винних до кримінальної відповідальності. 

Таким чином, отримання доказів у кримінальних провадження про 

корупційні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 
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діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є винятково 

процесуальною діяльністю суб’єктів кримінального провадження, яка полягає у 

їх пошуку, виявленні та фіксації. 

За допомогою проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій безпосередньо не лише отримуються докази, а й здійснюється 

їх перевірка у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК України), що, у 

свою чергу, є наступним процесуальним етапом доказування. Не погодитися із 

таким законодавчим твердженням навряд чи можна, адже отримані в результаті 

проведення таких дій докази, можуть слугувати додатковим підтвердженням 

або ж навпаки запереченням вже раніше здобутих доказів.  

С.М. Стахівський зазначає, що перевірка є самостійним елементом 

доказування та полягає у виявленні доброякісності зібраних доказів для 

встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення. Вона 

відрізняється від оцінки доказів тим, що оцінка є винятково розумовою 

діяльністю, а перевірка є сукупністю практичних дій і розумових операцій. 

Розумовим шляхом перевірка доказів та їх процесуальних джерел здійснюється 

за допомогою аналізу і дослідження кожного з них окремо. Практичний шлях 

означає проведення додаткових чи нових слідчих або ж судових дій [526, с.10-

11]. Така позиція науковця є справедливою, оскільки очевидно, що під час 

перевірки доказів слідчий, прокурор першочергово вивчають джерела їх 

походження, здійснюють детальний та повний аналіз і зіставляють докази між 

собою. І вже на цій основі здійснюють перевірку доказів практичним шляхом. 

Слід зазначити, що суть перевірки доказів розумовим шляхом 

здійснюється під час аналізу кожного доказу окремо, поєднання їх з іншими 

доказами та виявлення при цьому суперечностей та розбіжностей між ними. На 

цьому етапі слідчий, прокурор, аналізуючи  докази окремо одне від одного, 

встановлює ступінь і форми їх зв’язку з обставинами кримінального 

провадження, а також зіставляє їх [640, с.47]. Так, якщо під час вивчення 

показань свідків, які підтверджують невинуватість підозрюваного 

(обвинуваченого) у вчиненні корупційного правопорушення, буде встановлено, 
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що вказані свідки не могли спостерігати обставини, які вони викладають у  

своїх показаннях (у цей час вони знаходились у зовсім іншому місці, що 

підтверджується роздруківками телефонних розмов), то, за таких обставин їхні 

показання піддаються сумніву та можуть бути спростовані. Окрім того, 

показання свідків можуть бути спростовані іншими доказами, зокрема, 

показаннями інших свідків, результатами негласних слідчих (розшукових) дій 

(наприклад, в аудіо-, відеозаписі під час проведення аудіо-, відеоконтролю 

вигодоодержувача зафіксована відсутність сторонніх осіб) тощо.  

Виявлені у ході розумової перевірки доказів розбіжності, неточності 

підлягають додатковій перевірці під час проведення слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій. З цього моменту фактично здійснюється 

практичний етап перевірки доказів. Інакше кажучи, можливість отримання 

нових доказів у кримінальному провадженні є формою перевірки вже здобутих 

доказів, яка здійснюється з метою їх підтвердження чи спростування [641, 

с.137]. Яскравим прикладом перевірки доказів у більшості корупційних 

кримінальних правопорушеннях є допити понятих, які були присутні під час 

вилучення предмета неправомірної вигоди. Показаннями вказаних осіб 

перевіряється відповідність протоколу слідчої (розшукової) дії, під час якої 

вони були присутні як поняті, та фактичним обставинам її проведення. Також з 

метою перевірки обставин вчинення корупційного правопорушення та 

усунення розбіжностей у показаннях, для отримання правдивих показань та 

з’ясування причин їх розбіжностей, необхідним є проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб.  

Ще однією слідчою (розшуковою) дією, яка прямо спрямована на 

перевірку доказів, є слідчий експеримент. У корупційних правопорушеннях  за 

його допомогою можна перевірити показання свідків, в частині, що стосується 

можливості спостереження обставин, про які вони розповідали у своїх 

показаннях. Так, наприклад, свідки у показаннях повідомляли про те, що коли 

вони перебували у приміщенні, яке знаходиться неподалік місця передачі 

неправомірної вигоди, то бачили, що підозрюваний не хотів отримувати 
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грошові кошти, однак вигододавець силоміць засунув їх у кишеню, після чого 

перший був затриманий правоохоронними органами. У подальшому, виходячи 

з даних огляду місця події (особистого обшуку затриманої особи, яким 

зафіксовано конкретне місцезнаходження підозрюваного та місце передачі 

неправомірної вигоди), за допомогою статистів слідчим, прокурором 

проводиться слідчий експеримент зі свідками, під час якого статистів 

розміщають у місці передачі неправомірної вигоди та пропонується свідкам 

вказати на приміщення та вікно, через яке вони спостерігали обставини, які 

були викладені в їхніх показаннях. Перевіркою у ході слідчого експерименту 

було встановлено, що з вказаного приміщення вони не могли спостерігати 

обставин вчиненого корупційного правопорушення. 

Таким чином, перевірка доказів у кримінальних провадженнях про 

корупційні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, здійснюється як розумовим 

шляхом (аналіз кожного доказу окремо), так і практичним шляхом, який 

унеможливлює отримання нових доказів, що спрямовані на перевірку тих 

обставин, на які вже була звернена увага в ході розумової перевірки [641, 

с.138]. 

Перевірка доказів є необхідною умовою для забезпечення можливості 

оцінки сукупності доказів у кримінальному провадженні. Слід зазначити, що 

якщо законодавчо розділено процесуальні повноваження сторони захисту, 

потерпілого, представника юридичної особи та сторони обвинувачення щодо 

отримання доказів, то процесуально регламентовано, що оцінку доказів 

здійснюють винятково слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд (ч. 1 

ст. 94КПК України). При цьому сторона захисту та обвинувачений не віднесені 

до категорії учасників, що уповноважені здійснювати оцінку доказів, що 

відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України є складовою процесу доказування. 

Оцінка доказів має місце під час прийняття будь-якого рішення у 

кримінальному провадженні, зокрема, під час повідомлення про підозру, 

складання обвинувального акта, розгляду клопотань про проведення слідчих 
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(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, постановленні вироку 

суду тощо. Вона є розумовою діяльністю слідчого, прокурора, слідчого судді та 

суду, яка полягає у тому, що вони розглядають кожен доказ зокрема і всю їх 

сукупність, визначаючи їх належність, допустимість, достовірність, достатність 

для висновків у кримінальному провадженні [394, с.92]. Така позиція автора 

ґрунтується на положеннях КПК України, відповідно до якого слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, керуючись 

законом, оцінюють кожний доказ із погляду належності, допустимості, 

достовірності, а сукупність зібраних доказів - із погляду достатності та 

взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення (ст. 94).  

 Таким чином, оцінку доказів у кримінальних провадженнях про 

корупційні правопорушенняу сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, необхідно здійснювати 

через призму понять належності, допустимості, достовірності, а також 

достатності. Власне належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують 

існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 85 КПК України) [641, с.138]. У 

кримінальній процесуальній літературі під належністю доказів розуміють 

внутрішньо властиву його ясність, унаслідок якої цей доказ здатен встановити 

обставини, які необхідні для повного і правильного вирішення кримінального 

провадження [177, с.16],  наявність зв’язку доказу за змістом із предметом 

доказування або допоміжними фактами, що слугують для його встановлення 

[550, с.238]. 

Одним із прикладів оцінки доказів через призму їх належності у 

кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення є аудіо-, 

відеоконтроль особи, яким було зафіксовано факт отримання неправомірної 

вигоди службовою особою, який підтверджує подію кримінального 

правопорушення. Поняттю належності доказів протиставляється їх 

неналежність. Так, як неналежний доказ у корупційних правопорушеннях 

можна визнати обставини, які по своїй суті жодним чином не підтверджують 
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(спростовують) наявність чи відсутність обставини кримінального 

правопорушення. Таким чином, у ході оцінки доказів, виходячи із позиції їх 

належності, проводиться відмежування доказів, які жодного відношення до 

вказаного кримінального провадження не мають та не підтверджують 

(спростовують) факт існування обставин, які підлягають доказуванню [639, 

с.114].  

Окрім того, в практиці є випадки, коли, здійснюючи оцінку доказів з 

позиції їх належності, з одного боку, вони можуть бути визнані як належними, 

так і не належними.  

Не кожен належний доказ у кримінальному провадженні слід вважати 

допустимим, оскільки він може бути отриманий з порушенням порядку, 

встановленим КПК України. Зміст допустимості доказу традиційно 

розглядають у площині чотирьох елементів: 1) належний (уповноважений) 

суб’єкт проведення процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів; 

2) належне (передбачене законом) джерело даних, які утворюють зміст доказу; 

3) належна (передбачена законом) процесуальна дія, що застосовується для 

отримання доказів; 4) належні (встановлені законом) порядок проведення 

процесуальної дії та форма фіксації її результатів [530, с.8]. 

Така ж позиція знайшла своє відображення у рішенні Конституційного 

Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України 

щодо офіційного тлумачення положень ч. 3 ст. 62  Конституції України від 

20.10.2011 № 12 – рп /2011, у якому вказується, що обвинувачення не може 

ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а саме: з порушенням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина; з порушенням 

встановлених законом порядку, засобів, джерел отримання фактичних даних; не 

уповноваженою на те особою тощо [477]. 

Водночас, у чинному КПК України передбачений чіткий перелік 

випадків, за наявності яких, докази визнаються недопустимими (ст. 87, 88). 

Водночас, незрозумілим є під час оцінки доказів, зокрема і в кримінальних 

провадженнях про корупційні правопорушення, чи визнавати їх допустимими 
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за відсутності підстав, передбачених у ст. 87, 88 КПК України, однак за 

наявності незначних порушень порядку, передбаченого КПК України, під час їх 

отримання (наприклад, не відображення у протоколі процесуальної дії ім’я, по 

батькові слідчого чи всіх присутніх під час проведення обшуку тощо). У 

практичній діяльності судові та правоохоронні органи також стикаються із цією 

проблемою. Так, у вироку Новодністровського міського суду Чернівецької 

області від 29.12.2016 року було відображено факти визнання недопустимими 

докази, а саме: протокол огляду та вручення ідентифікованих засобів – 

грошових коштів, з причин невідповідності вимогам п. 1 ч. 3 ст. 104 

КПК України в частині зазначення місця проведення процесуальної дії, 

оскільки в протоколі вказано с. Магала Новоселецького району Чернівецької 

області на території АЗС «ОККО», проте як було встановлено, за такою 

адресою АЗС «ОККО» немає, оскільки така автозаправна станція знаходиться 

за аналогічною адресою іншого населеного пункту. Таким чином, з тих самих 

підстав було визнано не допустимими інші докази та, як наслідок, визнано 

обвинуваченого невинуватим та виправдано у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України [96].  

Натомість, Апеляційний суд Черкаської області від 19.04.2017 року у 

своєму рішенні відповідні докази визнав належними та допустимими, оскільки 

вони прямо чи непрямо підтверджують існування обставин, що підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні, та є такими, що не були отримані 

внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. На підставі цього, за 

позицією суду апеляційної інстанції вина підсудного водержанні неправомірної 

вигоди була повністю доведена [89]. Видається, з одногобоку, рішення суду 

першої інстанції є справедливим, оскільки  стороною обвинувачення отримання 

доказів здійснювалось із порушення порядку, встановленого КПК України. 

Водночас, з іншого - неточності та розбіжності, які встановлені судом першої 

інстанції, є незначними, оскільки не були отримані внаслідок істотного 

порушення прав та свобод людини та жодним чином не доводять незаконність 

проведених слідчих (розшукових) дій. 
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Таким чином, неточності в чинному кримінальному процесуальному 

законодавстві, в частині допустимості доказів та підстав визнання їх 

недопустимими, породжує двояке їх розуміння правозастосовними органами та 

прийняття неоднакових рішень. За таких обставин, з метою уникнення 

подібних випадків необхідно внести відповідні зміни до ст. 87 КПК України, 

доповнивши її ч. 5 та викласти її у такій редакції: «Суд зобов’язаний визнати 

недопустимими докази, які були отримані з істотним порушенням порядку їх 

отримання». У такому випадку, під юридичною конструкцією «істотне 

порушення порядку отримання доказів» слід розуміти дії сторін кримінального 

провадження по отриманню доказів (пошуку, виявленню та фіксації), які 

можуть бути створенні сторонами кримінального провадження штучно, з 

метою незаконного обвинувачення або виправдання та які суперечать вимогам 

порядку отримання КПК України [641, с.136-141]. 

Оцінка допустимості доказів виступає необхідною умовою оцінки їх 

достовірності. Однак належність та допустимість доказів ще не вирішує 

питання їх достовірності, оскільки в окремих випадках докази можуть бути 

недостовірними через наявність певних фактів чи обставин, а зокрема: 

зацікавленість свідків, обвинувачених, а також третіх осіб у результаті 

кримінального провадження (наприклад, свідок, який перебував у неприязних 

відносинах із підозрюваним, дав показання з приводу того, що він, нібито, 

бачив, як останній отримував неправомірну вигоду), некомпетентність, 

недобросовісність слідчого (наприклад, під час огляду та вилучення предмета 

неправомірної вигоди слідчий здійснив неналежне пакування грошових коштів, 

не зафіксувавши серії та номерів банкнот) тощо. 

Слід погодитися з думкою В. В. Мельника, який вважає, що на 

початковому етапі процесу доказування вся інформація, яка знаходиться в 

орбіті слідства і має значення для вирішення питань про винність 

підозрюваного,має недостовірний, а швидше за все ймовірний характер. Власне 

у процесі розслідування ці ймовірні знання повинні перетворитися на 



76 
 

достовірні [350, с.92]. Разом із тим, ймовірний характер інформації не ставить 

під сумнів  можливість нею оперувати. 

Остаточна достовірність окремого доказу встановлюється оцінкою не всіх 

існуючих у кримінальному провадженні доказів, а тільки тих, що стосуються 

одного й того ж факту [472, с.11]. Наприклад, взаємно підкріплюють 

достовірність один одного такі докази, як висновок судово-хімічної експертизи 

про ідентичність хімічної речовини, виявленої на грошових банкнотах, одягу 

вигодоодержувача та зразку хімічної речовини, яка використовувалась для 

маркування предмета неправомірної вигоди; висновок фоноскопічної 

експертизи, яким підтверджується належність голосу заявника та 

підозрюваного.  

Належні, допустимі та достовірні докази утворюють достатність доказів, 

яка характеризує певну їх сукупність. Відповідно кожний доказ має бути  

об’єктивно пов’язаним з іншими доказами, оскільки всі вони є наслідком 

вчинення кримінального правопорушення, і в них знаходять своє відображення 

різні його обставини. Достатність виступає властивістю системи доказів, 

компонентами якої є: однозначність висновків, логічна послідовність, 

погодженість і несуперечність доказів та встановлених обставин кримінального 

провадження, стійкість знання, повнота встановлених обставин предмета 

доказування тощо [534, с.9]. Достатність доказів є оціночним поняттям та 

характеризується наявністю у кримінальному провадженні такої сукупності 

отриманих доказів, яка викликає у правозастосовних органів внутрішню 

переконаність у достовірному з’ясуванні наявності або відсутності обставин 

предмета доказування.  

Так, очевидно, що у кримінальних провадженнях про корупційні 

правопорушення лише є показання свідка, який бачив факт передачі грошових 

коштів або вигододавця, який стверджує, що відносно нього мав місце факт 

вимагання неправомірної вигоди, без підкріплення вказаної інформації іншими 

доказамиє недостатнім для притягнення службової особи чи особи, яка надає 

публічні послуги, до кримінальної відповідальності. Натомість, лише за 
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наявності сукупності доказів, які підтверджують факт вчинення корупційного 

правопорушення (показання вигододавця про вимагання службовою особою чи 

особою, яка надає публічні послуги, неправомірної вигоди;  докази, здобуті у 

ході  контролю за вчиненням злочину, із відповідними додатками до нього, які 

підтверджують обставини передачі неправомірної вигоди; докази, здобуті під 

час аудіо-, відеоконтролю особи, які підтверджують обставини передачі 

неправомірної вигоди; речові докази – предмет неправомірної вигоди, одяг 

підозрюваного, на якому міститься хімічна речовина, якою маркувались 

грошові кошти; висновок фоноскопічної експертизи, який підтверджує 

належність голосу та виключає наявність ознак монтажу; висновок хімічної 

експертизи, який підтверджує відповідність хімічного складу речовини на 

грошових коштах (предмет неправомірної вигоди), одязі підозрюваного 

(обвинуваченого) та змивах із його рук тощо), особу можливо притягнути до 

кримінальної відповідальності та винести обвинувальний вирок [641, с.136-

141]. 

Отже, на підставі проведеного дослідження слід дійти висновків, що 

доказування у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 

публічних послуг, - це діяльність суб’єктів кримінального провадження, що 

полягає в отриманні (пошук, виявлення та фіксація), перевірці (аналіз кожного 

доказу окремо, отримання нових доказів) та оцінці (з погляду належності, 

допустимості, достовірності, а також достатності) фактичних даних та їх 

джерел для встановлення обставин, що мають значення у кримінальних 

провадженнях цієї категорії залежно від об’єктивних та суб’єктивних ознак 

відповідного складу кримінального правопорушення. 
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1.3 Методологія проведення досліджень доказування корупційних 

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг  

 

У філософії методологія розглядається в двох контекстах: перший - як 

вчення, цілісна теорія про загальні погляди про принципи, засадничі ідеї, з яких 

має виходити дослідник при виборі підходів, методів пізнання та методики 

дослідження як технології їх застосування; другий - як система принципів, 

правил і способів організації та побудови теоретичної і практичної пошуково-

пізнавальної діяльності [608, с.365; 176, с.7; 437, с.64; 304, с.44; 263, с.6]. В 

юридичних науках питання методології входить до найбільш значущих та 

дискусійних на сучасному етапі їх розвитку. При чому слід відмітити, що його 

обговорення відбувається не тільки в діапазоні обрання світоглядних концепцій 

про право, юридичну діяльність, правопорушення та інші явища правової 

дійсності, але й в контексті питання про дійсно об’єктивну необхідність 

методології під час правових досліджень, або це застаріла формальність, 

започаткована в радянські часи для надання наукоподібності певним 

напрацюванням у галузі гуманітарних дисциплін [305, с.24]. Останнє, як 

зазначає Н.В. Кушакова-Костицька, є наслідком формального підходу 

науковців у монографіях до визначення їх методології, коли після завершення 

наукового дослідження правознавець вимушений іноді вигадувати, а іноді 

перераховувати фактично застосовані методи, але postfactum. Тобто спочатку 

автор пише роботу, а потім, виходячи із її змісту, формально перераховує ті 

методи, які йому відповідають. 

Найчастіше це історичний, порівняльний, діалектичний, аналітичний, 

системний, інтегративний методи тощо. Від автора вимагається виділяти 

загальнонаукові, спеціально наукові, філософські методи. Але головне, що на 

проведення досліджень і написання роботи наявність або відсутність у автора 

певного методологічного інструментарію ніяк не впливає, перерахування 

використаних методів є лише прикрою формальністю, що фактично не 
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пов’язана із процесом виконання наукової роботи [305, с.24-25]. До 

аналогічного плану невтішних висновків доходить і Д.А. Керімов у своїй роботі 

«Методологія права (предмет, функції, проблеми філософії права)». Так, він 

зазначає, що, нажаль, доводиться констатувати те, що у правознавстві склалося 

нігілістичне відношення до філософського осмислення правових феноменів, що 

поглиблюється нерідко непрофесійним використанням відповідних 

гносеологічних засобів пізнання [218, с.8]. З цими судженнями не можна не 

погодитися. Дійсно, непоодинокими є випадки, коли під час захисту дисертацій 

і, подекуди, докторського рівня, дисертанти демонструють, м’яко кажучи, 

поверхові знання пізнавальних можливостей використаних ними методів, а про 

методологічні засади проведеного дослідження у вигляді заявлених у вступі 

дисертації положень матеріалістичної діалектики взагалі пояснень можна не 

почути. Слушним є зауваження М.В. Костицького, що в кандидатських і 

докторських дисертаціях подається як методологія, є нічим іншим, як 

методикою, тобто описом того, які методи і де застосовувались автором [262, 

с.15]. Однак, на нашу думку, ці обставини не дають підстав для викреслення 

визначення методології зі структури проведення наукових досліджень. Така 

ситуація навпаки актуалізує як напрям підвищення якості наукових досліджень 

формування підходів до обрання їх методології залежно від специфіки 

предмета дослідження, уявлень про нього, сформульованих дослідником мети 

та завдань його наукових розвідок, визначень особливостей застосування 

методів наукового пізнання у певній галузі наукового знання. 

Основними програмними компонентами будь-яких наукових досліджень 

виступають наукова постановка проблеми, її чітке формулювання; висунення 

альтернативних ідей щодо можливих шляхів вирішення проблеми; обрання 

оптимальної ідеї, за допомогою якої вірогідніше за все можливо досягнути 

вирішення проблеми; слідування цій ідеї під час пізнання; послідовне 

використання всіх інших альтернативних ідей за умови, якщо ідея, що була 

обрана на початку, не вирішила проблеми; вихід вирішеної проблеми на 

практику шляхом визначення етапів дії [218, с.94]. 
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Проблема як своєрідна форма пізнання дійсності виступає як 

мобілізуючий початок в науковому пошуку. Як слушно зазначає 

С. В. Вишновецька, через неї в науці вперше повідомляється про те, що в 

пізнанні виникли труднощі та їх слід вирішити. Жодна наука не може 

розвиватися без постановки проблем та їх вирішення [105, с.32]. При цьому 

найбільшу складність мають ті проблеми, формулювання яких здійснюється на 

суміжжі кількох галузей науки. Однією із таких проблем в юриспруденції є 

наукове забезпечення практики доказування у кримінальних провадженнях про 

корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. Її вирішення потребує залучення, в 

першу чергу, пов’язаних з нею напрацювань теорії кримінального процесу, 

криміналістики та кримінального права.  

В.П. Бахін, О.О. Садченко та В.С. Кузмічов зазначили, що потреби 

практики правоохоронної діяльності – це об’єктивне явище, що відображає 

наявну (або ту, що складається) тенденцію її розвитку та зумовлену цим 

необхідність внесення змін до організації та методів діяльності. Пізнання і 

вирішення потреб практики становлять собою постійний процес її розвитку. 

Однак, виявлення потреб не завжди характеризується визначеністю. Їх 

сприйняття і формулювання відзначається суб’єктивізмом, тому потреби 

практики не завжди своєчасно виявляються, адекватно та у повну міру 

оцінюються, що позначається на правильному виборі засобів і методів 

розв’язання потреб, які виникли об’єктивно [53, с.5]. З огляду на це для 

забезпечення об’єктивності постановки проблеми нашого дослідження вона 

відбувалася як результат проведеного нами аналізу слідчої практики шляхом 

вивчення узагальнень особливостей розслідування слідчими підрозділами 

Генеральної прокуратури, органів внутрішніх справ (Національної поліції), 

НАБУ кримінальних правопорушень, учинених у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, протягом 

2013-2015 років, інтерв’ювання та анкетування слідчих, прокурорів з питань 

доказування по цій категорії злочинів, вивчення проведених наукових 
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досліджень у галузях адміністративного, кримінального, кримінального 

процесуального права, кримінології, криміналістики, оперативно-розшукової 

діяльності, які були присвячені природі корупції, як соціального явища, 

корупційних правопорушень, як її проявів у діяльності органів влади та 

управління, за які передбачена адміністративна чи кримінальна 

відповідальність, їх виявленню, розслідуванню, запобіганню (див. підрозділ 

1.1). Так, у вказаних нами вище узагальненнях показників діяльності органів 

досудового розслідування із року в рік постійно констатується низька якість 

розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. При чому 

примітним є спостереження в цілому по Україні щодо суттєвого зниження 

продуктивності та ефективності роботи із розслідуванняцієї категорії 

кримінальних правопорушень з часу прийняття нового кримінального 

процесуального законодавства [31, с.3; 135, с.6-7]. Така ситуація зумовлена 

комплексом причин, пов’язаних із недосконалістю чинного кримінального та 

кримінального процесуального законодавства, відомчих нормативно-правових 

актів у сфері організації та матеріально-технічного забезпечення діяльності 

слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції, СБ, НАБ, підрозділів 

Генеральної прокуратури, зокрема Спеціалізованої Антикорупційної 

прокуратури, внутрішньовідомчої та міжвідомчої взаємодії між ними, а також 

недостатньою фаховою підготовкою співробітників цих органів державної 

влади, на тлі описаних нами у підрозділі 1.1 прогалин в наукових дослідженнях 

питань доказування за окремими корупційними злочинами, які містяться у 

розділі ХVІІ КК  України. Як наслідок, 80 % громадян України негативно 

оцінюють стан протидії корупції в нашій державі з тенденцією до її погіршення 

[24, с.27; 380]. Безумовно, виправлення цієї ситуації на краще не відбудеться 

внаслідок зусиль винятково науковців. Однак, їх здобутки мають стати гідною 

методичною основою практики боротьби з корупцією, зокрема, й одного з її 

ключових напрямів –  розслідування корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.  
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І.І. Котюк щодо вирішення питання про визначення системи методів 

наукового дослідження у певній галузі науки вказує, що для цього слід 

виходити з загальновизнаних методологічних настанов і, насамперед, принципу 

взаємозв’язку та взаємозумовленості явищ об’єктивної дійсності, який 

зумовлює те, що в системі методів наукового пізнання функціонують 

світоглядні принципи (які традиційно називаються всезагальним методом), 

загальнонаукові, окремонаукові та спеціальні методи [267, с.281]. 

Базовими для побудови та реалізації програми нашого дослідження є 

положення:  

- діалектики – про загальні закономірні зв’язки явищ, процесів та їх 

відображень, розвитку буття та його пізнання шляхом застосування методів 

творчо-пізнавального мислення на основі принципів об’єктивності, всебічність, 

конкретності, суперечності та історії з урахуванням положень діалектичних 

законів єдності та боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні 

та заперечення заперечення. Ці положення дозволили: представити злочинну 

діяльність, спрямовану на вчинення корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та 

кримінальну процесуальну діяльність з доказування у кримінальних 

провадженнях про ці злочини як генетично взаємопов’язані різновиди людської 

діяльності, протилежність цілей яких зумовлює боротьбу між її суб’єктами, яка, 

у свою чергу, породжує явище протидії розслідуванню цих злочинів та його 

подолання під час доказування у кримінальному провадженні; встановити 

закономірності процесу відображення досліджуваних корупційних злочинів та 

визначити, виходячи з їх змісту, засоби пізнання обставин події під час 

досудового розслідування; 

-  гносеології – про зміст та структуру пошуково-пізнавальної діяльності 

[253; 312; 491; 701; 704], які дозволили визначити можливості в отриманні 

достовірних знань про вчинювані корупційні злочини та діяльність слідчого, 

прокурора з доказування їх обставин під час досудового розслідування 
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застосуванням методів чуттєвого та раціонального пізнання, співвідношення 

теоретичного та практичного знання про них; 

- правового позитивізму – у сучасному його розумінні як системи 

поглядів на принципи правового регулювання відповідно до уявлень про догму 

права, його джерела, механізм правового регулювання суспільних відносин, 

співвідношення чинного (позитивного) права з природними правами людини 

[16, с. 186-201; 15, с. 15-18, 642-678; 543, с. 82-86; 332, с. 38-41; 217, с. 22-24, 

139-141; 388, с. 642-678; 514; 341; 301, с.28-30]. Ці теоретичні положення 

сприяли розкриттю змісту сучасного антикорупційного та кримінального 

процесуального законодавства як явищ правової дійсності, системному їх 

розгляду у зв’язку з реально вчинюваними корупційними злочинами 

службовими особами у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг, та законодавства, яке регламентує кримінальну 

процесуальну діяльність з доказування по кримінальним правопорушенням із 

практикою доказування удосудовому розслідуванні окремих злочинів у сфері 

службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Наслідком цього стало виділення низки недоліків чинного законодавства та 

формулювання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до нього з метою 

оптимізації нормативно-правової регламентації процесу доказування у 

кримінальних провадженнях, зокрема й з досліджуваної категорії злочинів. 

Для забезпечення повноти дослідження, виходячи зі складної природи 

доказування як кримінальної процесуальної діяльності та корупційних 

правопорушень як проявів злочинної діяльності, нами обраний комплексний 

підхід до визначення системи методів дослідження з позицій теорії 

кримінального процесу та криміналістики, ефективність якого підтверджена 

роботами Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, В.Г. Гончаренка,                 

Ю.М. Грошевого, В.А. Журавля, В.С. Зеленецького, А.В. Іщенка,                     

О.В. Капліної, Н.С. Карпова, В.П. Колмакова, С.І. Коновалова,                          

М.В. Костицького, І.І. Котюка, В.К. Лисиченка, І.М. Лузгіна,                           

М.М. Михеєнка, М.А. Погорецького, В.М. Салтєвського, М.Я. Сєгая,                
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В.М. Стратонова, М.С. Строговича, О.Ю. Татарова, Ю.В. Тіхонравова,               

В.В. Тіщенка, Б.М. Шавера, В.Ю. Шепітька, М.Є. Шумила та багатьох інших 

учених-юристів. 

Коректність визначення методів дослідження, їх можливостей у 

вирішенні пізнавальних завдань та застосування відбувається у межах наукової 

традиції формування методики проведення досліджень, які склалися у 

відповідній галузі науки. Як зазначав Р. Лукіч, прагнучи до отримання знань 

емпіричним шляхом, учений обов’язково керується певною філософією, тобто 

займає певну позицію щодо самого досвіду [328, с.63-64]. Розвиваючи цю 

думку,  Д.А. Керімов вказує, що світогляд автора у дослідженні об’єктів 

пізнання має більш вузький сенс, отримуючи професійне значення. Так, 

приступаючи до дослідження спеціальної правознавчої проблеми, ми неминуче 

виражаємо своє відношення до всіх тих співпричетних наукових рішень, які 

висунені та освітлені в літературі. Така критична оцінка цих рішень 

відбувається на основі спеціальної (професійної) світоглядної орієнтації 

дослідника, лише після ознайомлення з якою стає зрозумілим, чому те чи інше 

питання обране для дослідження теми, конкретно ставиться та вирішується 

саме так, а не інакше [218, с.90]. Тому, на визначення нами методів 

дослідження вплинули поряд із досвідом нашої науково-дослідної діяльності й 

особистий понад 10 років досвід роботи на посадах слідчого слідчих підрозділів 

органів внутрішніх справ, Національної поліції, а також досвід розслідування 

окремих корупційних злочинів у сфері службової та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг.  

Визначальне значення для дослідження мало формулювання на його 

початку ідей у формі гіпотез про те, що: 1) комплексна розробка методичних 

рекомендацій з особливостей здійснення доказування по корупційних 

злочинах у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, упровадження їх у практику діяльності відповідних 

оперативних, слідчих підрозділів правоохоронних органів та підрозділів 

прокуратури, а також у навчальний процес у вищих навчальних закладах, в 
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яких здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

співробітників оперативних підрозділів, слідчих, прокурорів, сприятиме 

підвищенню ефективності їх діяльності; 2) наявна недостатня ефективність 

діяльності з доказування обставин корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, викликана 

недоліками чинного антикорупційного та кримінального процесуального 

законодавства, виявлення яких, формулювання та обґрунтування пропозицій із 

їх усунення та скерування до Верховної Ради України, відповідних міністерств 

та відомств сприятиме нормотворчій діяльності із оптимізації нормативно-

правового забезпечення досудового розслідування цієї категорії злочинів, а, як 

наслідок, підвищенню його ефективності.  

Доведення сформульованих гіпотез, реалізація мети та основних завдань 

дисертації обумовило етапність безпосереднього проведення дослідження. 

Воно здійснювалося у чотири етапи наукового пошуку, що відрізнялися своїми 

приватними цілями і завданнями, діяльністю з їх реалізації, методами 

досягнення результатів. 

На першому етапі – аналітико-ознайомлювальному–розкрито стан 

досліджуваної проблеми. Основними методами цього етапу були:  

- пошуково-бібліографічний. За його допомогою здійснено пошук за 

бібліографічними каталогами бібліотек України та за онлайн-каталогами 

електронних бібліотек країн Центральної, Східної та Західної Європи, Північної 

Америки, Південно-Східної Азії літературних джерел із питань, які пов’язані з 

темою дослідження; 

- порівняльний аналіз. Дав змогу на підставі вивчення наукової літератури, 

методичних та практичних рекомендацій, відомчих узагальнень слідчої практики 

визначити прогалини в науковому забезпеченні питань доказування при 

розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 

- соціологічний метод на цьому етапі дозволив шляхом проведення 

опитування слідчих у формі їх анкетування та інтерв’ювання встановити 
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проблемні питання, які із погляду практиків потребують свого вирішення для 

підвищення ефективності доказування із досліджуваної категорії злочинів. 

На другому етапі – концептуально-моделювальному із застосуванням 

системно-структурного та методу моделювання розроблено план-конспект 

дисертації, який дав змогу структурувати предмет дослідження, його завдання 

та методи їх вирішення, що, у свою чергу, забезпечило здійснення поступового 

розгляду загальних положень теорії доказування, особливостей нормативно-

правової регламентації та наукових доктрин доказування в Україні та 

зарубіжних державах, змісту складових предмета доказування у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг, особливостей збирання доказів та їх 

використання у кримінальних провадженнях про злочини цієї категорії шляхом 

проведення окремих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій 

та інших процесуальних дій, впливу правового статусу осіб, зазначених у статті 

480 КПК України, на процес доказування у кримінальних провадженнях про 

вчинені ними корупційні злочини, а також процедуру збирання доказів про 

корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, під час спеціального досудового 

розслідування (in absentia). 

Третій етап – технологічний. У його межах проводилися відбір та  

дослідження теоретичного та емпіричного матеріалу – його описання, 

узагальнення, інтерпретація відповідно до висунених гіпотез, завдань 

дисертаційного дослідження та формулювалися проміжні його результати по 

розділах. Здійснювалося це з позицій евристичного та герменевтичного підходу 

до вивчення текстів монографій, статей у наукових та інших виданнях, 

вітчизняних, міжнародних нормативно-правових актів, узагальнень та 

матеріалів слідчої, судової практики, опитування слідчих, прокурорів. Як 

основні методи на цьому етапі виступали пошуково-бібліографічний, 

історичний, соціологічні (вибірка, анкетування, інтерв’ювання), статистичного 

узагальнення (статистичного групування та аналізу), спостереження, опису, 
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аналізу, синтезу, абстрагування, формально-логічний, порівняльно-правовий та 

експерименту. 

 Історичний та порівняльно-правовий методи дали змогу провести 

порівняльно-історичне дослідження: розвитку кримінальної відповідальності  

за корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг; впливу положень кримінального 

законодавства на зміст обставин, що підлягають доказуванню у конкретних 

кримінальних провадженнях зацими злочинами; розвитку можливостей їх 

доказування за кримінальним процесуальним законодавством України; 

зарубіжного досвіду розслідування корупційних злочинів та можливостей його 

використання у вітчизняній слідчий практиці. 

Соціологічні методи забезпечили збір емпіричного матеріалу за двома 

ключовими напрямами – матеріали кримінальних проваджень про корупційні 

злочини, передбачені у главі XVII КК України, та експертна думка слідчих, 

прокурорів, співробітників оперативних підрозділів з питань теми дисертації. 

Вибірка матеріалів кримінальних проваджень здійснювалася за складами 

корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, та за ознакою здійснення досудового 

розслідування по них за КПК України 1960 та 2012 років. При цьому така 

вибірка була проведена за правилами простої ймовірнісної систематичної 

вибірки, тобто включення до неї конкретних кримінальних проваджень 

відбувалося на підставі їх рівнозначної репрезентативності за регіонами нашої 

держави, де розслідувалася найбільша кількість таких кримінальних 

проваджень, та роками (до набрання чинності КПК України 2012 року та після 

цього). Для вивчення змісту обраних кримінальних проваджень був 

розроблений спеціальний конспект, до якого вносилися реквізити кожного 

кримінального провадження, обставини події корупційного злочину, слідчі та 

інші процесуальні дії, які були проведені, та їх результати, чи відносяться ці 

відомості до прямих чи непрямих доказів, які помилки були допущені слідчим 

під час їх проведення тощо. Усвідомлюючи те, що у матеріалах кримінальних 
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проваджень не завжди отримують своє відображення особливості діяльності з 

доказування обставин події корупційного злочину та винності конкретних осіб 

у його вчиненні, нами було проведене вибіркове інтерв’ювання слідчих, які  

розслідували найскладніші із них, та визначались нами як експерти з цих 

питань. Результати інтерв’ювання додавались до конспекту вивчення 

кримінального провадження. 

Узагальнення отриманих результатів вивчення матеріалів кримінальних 

проваджень, опитування слідчих, прокурорів, співробітників оперативних 

підрозділів проведене за допомогою методів статистичного групування та 

аналізу. Ці методи забезпечили за кримінальними провадженнями 

виокремленняіз сукупності даних ті, що стосуються обставин, які підлягають 

доказуванню за досліджуваною категорією корупційних злочинів, їх 

взаємозв’язку з окремими джерелами доказів, умов, у яких здійснювалося 

розслідування на певних його етапах, варіативної залежності результативності 

застосування окремих засобів збирання доказів або їх сукупностей від ситуацій, 

які складалися на певний момент розслідування цих злочинів, походження та 

змісту труднощів, які виникали перед слідчим, прокурором під час здійснення 

доказування за такими кримінальними провадженнями. При узагальненні ж 

результатів анкетування вони забезпечили не тільки арифметичний підрахунок 

кількості обраних відповідей із запропонованих за запитаннями варіантів, але й 

групування висловленої особистої думки опитаних. 

У дослідженні практики доказування у кримінальних провадженнях про 

корупційні злочини  у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг, суттєву роль зіграли й методи спостереження та 

опису. При чому спостереження мало місце як у безпосередній, так і у 

опосередкованих формах. Безпосереднє спостереження та опис мали місце під 

час здійснення особисто дисертантом або за його участі досудового 

розслідування за окремими злочинами, передбаченими Главою XVII 

КК України, а опосередковане – при вивченні матеріалів кримінальних 

проваджень про ці злочини, які були включені до вибірки.  
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Методи аналізу, синтезу, абстрагування, прогнозування та формально-

логічний забезпечили формулювання за окремими розділами дисертації 

проміжних висновків, практичних рекомендацій з доказування по дослідженим 

злочинам, пропозицій із внесення змін, доповнень до чинного законодавства та 

визначення їх впливу на підвищення продуктивності кримінальної 

процесуальної діяльності з доказування по корупційних злочинах. 

Експеримент відіграв ключову роль в апробації окремих результатів 

дисертації на практиці та у навчальному процесі. Для цього автором були 

розроблені та скеровані для використання до слідчих підрозділів Національної 

поліції узагальнені дані проведеного наукового дослідження питань 

доказування під час розслідування  корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Також ці 

напрацювання були направлені до навчальних закладів системи МВС України 

для використання їх у навчальному процесі. На підтвердження позитивності 

результатів використання на практиці та у навчальному процесі наших 

здобутків за темою дослідження отримані відповідні акти впровадження.  

Четвертий етап – завершальний. Під час нього дисертація оформлювалася 

відповідно до встановлених для такого роду робіт вимог та здійснювалася 

рефлексивна оцінка процесу виконання дослідження на предмет підтвердження 

чи спростування висунутих на початку гіпотез, чи всі завдання були вирішені, 

чи коректно були застосовані методи дослідження, чи є достовірними його 

результати, відображені у загальних висновках по роботі та оприлюднені у 

наукових фахових виданнях, на наукових, науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах. Здійснення цього стало можливим завдяки 

використанню дисертантом самостійно та за участю наукового консультанта 

методів критичного аналізу, діагностики та системно-структурного, а також за 

участі науковців, які висловлювали свої критичні зауваження під час апробації 

результатів дисертації та виступили рецензентами нашої монографії [638, с. 75-

80; 676, с. 27-30]. 
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Підсумовуючи викладене, зазначимо, що формування уявлень про 

особливості методології проведення наукових досліджень в окремих галузях 

юридичної науки повинно відбуватися у результаті зустрічного руху 

теоретичних викладок загального методологічного характеру та розробок 

питань методології проведення конкретних досліджень. Це дозволить: по-

перше, перевірити на практиці життєздатність наявних на сьогодні положень 

теорії методології проведення юридичних наукових досліджень та виявити в 

ній прогалини, неточності чи невідповідності сучасним правовим явищам, а 

відтак подолати проблему очевидного розриву між теорією та практикою 

проведення наукових досліджень; по-друге, підвищити науковий рівень 

досліджень окремих проблемних питань теорії та практики юридичної 

діяльності в аспекті їх обґрунтованості, коректності обрання методів та 

вдосконалення критеріїв оцінки достовірності отриманих результатів, а, як 

наслідок, сприятиме забезпеченню юридичної практики якісними науковими 

розробками. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1.1 Вивчення історії вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень 

питань корупції забезпечує одержання різногалузевих знань про це соціально-

правове явище та її прояви у формі протиправних дій, за які передбачена 

адміністративна та кримінальна відповідальність, а також про діяльність 

правоохоронних, інших органів державної влади, міжнародних та громадських 

організацій, спрямованої на протидію їй. Однак, аналіз накопиченого масиву 

даних свідчить, що проблематика корупції ще далека до свого вичерпання. Так, 

до питань, які потребують свого опрацювання, належать ті, що пов’язані зі 

здійсненням доказування під час досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Нагальність їх 

розробки зумовлена тим, що наявний науковий доробок на тлі ситуації в нашій 
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державі, коли перспективи її не просто сталого розвитку, а існування прямо 

пов’язані з ефективністю кримінальної процесуальної діяльності, передусім 

органів досудового розслідування, не має в своєму арсеналі досліджень, умежах 

яких охоплювалися би всі передбачені чинним кримінальним законом злочини 

у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, в контексті доказування їх ознак у конкретних протиправних 

діяннях службових осіб під час досудового розслідування за КПК України 2012 

року. Наведене дає підстави для висновку, що обрані нами для дослідження 

проблеми обставин, що підлягають доказуванню за кожниміз корупційних 

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг, підстав та процесуального порядку внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, особливостей збирання 

доказів про корупційні злочини при проведенні слідчих (розшукових), 

негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій як в 

загальному порядку здійснення досудового розслідування, так і в режимі 

спеціального досудового розслідування (in absentia), а також урахування 

процесуального статусу осіб, визначених у ст. 480 КПК України, - віднести до 

актуальних та таких, що мають значення як для теорії, так і для практики 

протидії корупції.  

1.2 Доказування у кримінальних провадженнях про корупційні 

правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних послуг, – це діяльність суб’єктів 

кримінального провадження, що полягає в отриманні (пошук, виявлення та 

фіксація), перевірці (аналіз кожного доказу окремо, отримання нових доказів) 

та оцінці (з поглядуналежності, допустимості, достовірності, а також 

достатності) фактичних даних та їх джерел для встановлення обставин, що 

мають значення у кримінальних провадженнях цієї категорії залежно від 

об’єктивних та суб’єктивних ознак відповідного складу кримінального 

правопорушення. 
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Використання у КПК України терміна «збирання» як структурного 

елементу доказування навряд чи є вдалим. Більш правильно вказувати на 

«отримання доказів» як один із структурних елементів доказування, 

семантичний зміст якого означає здобувати, діставати що-небудь певними 

зусиллями, якимись діями брати, приймати те, що надсилається, надається. У 

зв’язку з цим у ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 91, ст. 93, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 474 

КПК України словосполучення «збирання доказів» необхідно замінити 

словосполученням «отримання доказів», оскільки отримання доказів є 

активною процесуальною діяльністю суб’єктів доказування, яка містить у собі 

кілька дій, що залежать від того, яка сторона кримінального провадження 

отримує докази (здійснює дії спрямовані на отримання доказів). 

1.3 Формування уявлень про особливості методології проведення 

наукових досліджень в окремих галузях юридичної науки повинно відбуватися 

у результаті зустрічного руху теоретичних викладок загального 

методологічного характеру та розробок питань методології проведення 

конкретних досліджень. Це дозволить: по-перше, перевірити на практиці 

життєздатність наявних на сьогодні положень теорії методології проведення 

юридичних наукових досліджень та виявити в ній прогалини, неточності чи 

невідповідності сучасним правовим явищам, а відтак подолати проблему 

очевидного розриву між теорією та практикою проведення наукових 

досліджень; по-друге, підвищити науковий рівень досліджень окремих 

проблемних питань теорії та практики юридичної діяльності в аспекті їх 

обґрунтованості, коректності обрання методів та вдосконалення критеріїв 

оцінки достовірності отриманих результатів, а, як наслідок, сприятиме 

забезпеченню юридичної практики якісними науковими розробками. Питання 

методології досліджень доказування корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, не було 

формальною складовою нашої монографії, а визначалося з самого початку як 

ключовий компонент успішного вирішення поставлених завдань щодо 

розкриття теоретичних основ та забезпечення практики доказування у 
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кримінальних провадженнях щодо цієї категорії корупційних злочинів. 

Вивчення загальних положень методології здійснення наукових досліджень, що 

розкриваються в літературі, у галузі загальної філософії та філософії права, а 

також теоретичних узагальнень досвіду проведення досліджень у науках 

кримінального циклу (адміністративного, кримінального права, кримінального 

процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності) забезпечило 

побудову програми нашого дослідження, яка містила у собі чотири блоки: 

аналітико-ознайомлювального, призначеного для розкриття стану 

досліджуваної нами проблеми; концептуально-моделювального – для 

структурування уявлень про предмет нашого дослідження, його завдання та 

методи їх вирішення; технологічного – для проведення відбору та дослідження 

теоретичного та емпіричного матеріалу (його описання, узагальнення, 

інтерпретації відповідно до висунених гіпотез, завдань дослідження та 

формулювання проміжних його результатів); завершального, умежах якого 

здійснюється оформлення відповідно до встановлених для такого роду робіт 

вимог та рефлексивна оцінка процесу виконання дослідження на предмет 

підтвердження чи спростування висунутих на початку гіпотез, чи всі завдання 

були вирішені, чи коректно були застосовані методи дослідження, чи є 

достовірними його результати, відображені у загальних висновках по роботі та 

оприлюднені у наукових фахових виданнях, на наукових, науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах та у монографії. До системи основних 

методів нашого дослідження включені: матеріалістичної діалектики, 

спостереження, описання, аналізу, синтезу, абстрагування, формально-

логічний, експерименту, діагностики, системно-структурний, порівняльний, 

пошуково-бібліографічний, історичний, порівняльно-правовий, соціологічний, 

моделювання, статистичного узагальнення. 

 

 

 

 



94 
 

РОЗДІЛ 2  

 ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ СТОРОНОЮ 

ОБВИНУВАЧЕННЯУ ДОСУДОВОМУ 

РОЗСЛІДУВАННІКОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З 

НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 

2.1 Загальна характеристика обставин, що підлягають доказуванню 

стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних 

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг 

 

Перш ніж розпочати дослідження обставин, які підлягають доказуванню у 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

важливим є визначення цього процесу, про що вже зазначено у попередніх 

підрозділах.  

На нашу думку, доказування у кримінальних провадженнях про 

корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, – це діяльність суб’єктів 

кримінального провадження, що полягає в отриманні (пошук, виявлення та 

фіксація), перевірці (аналіз кожного доказу окремо, отримання нових доказів) 

та оцінці (із погляду належності, допустимості, достовірності, а також 

достатності) фактичних даних та їх джерел для встановлення обставин, що 

мають значення у кримінальних провадженнях цієї категорії залежно від 

об’єктивних та суб’єктивних ознак відповідного складу кримінального 

правопорушення [660, с.171-174]. 

Будь-яка діяльність, зокрема доказування, не може відбуватись без чітко 

визначеної мети. На зазначену обставину звертає увагу і А.С. Барабаш, який 

стверджує, що кримінально-процесуальне доказування неможливе без 
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попереднього визначення мети. І як таку дослідник пропонує розглядати зміст 

статей кримінального процесуального закону, в яких викладені обставини, які 

підлягають доказуванню [47, с.15]. Подібну думку висловлюють й інші вчені 

[269, с.160-171; 420, с.22-27; 506, с.303-303]. 

Загалом погоджуючись із такою позицією, зазначимо, що діяльності без 

мети немає. За умови відсутності мети така діяльність не матиме жодного 

значення і не приведе до жодного результату. Проектуючи цю теоретичну 

модель на обставини, які підлягають доказуванню, що викладені в ч. 1 ст. 91 

КПК України, погоджуємося з позицією тих авторів, що чітке та однозначне 

формулювання мети доказування об’єднує діяльність усіх суб’єктів 

доказування [47, с.15-20]. Чим конкретніше визначена мета, тим ефективнішою 

є діяльність. 

Проте, питання визначення мети доказування сьогодні викликає полеміку 

в науці кримінального процесу та переважна більшість дослідників переконані, 

що єдино правильною є позиція, за якої метою доказування є встановлення 

істини у кримінальній справі [82, с.134-135]. 

З цього приводу надзвичайно актуальною є думка В.П. Гмирка, який 

переконаний, що з аналізу текстів, присвячених проблемі мети доказування, 

однозначно випливає, що чомусь відбувається якесь дивне нерозрізнення, а 

краще сказати – ототожнення понять “мета” діяльності пізнання та її 

“результат”, хоча навіть, не вживаючи спеціальної оптики, видно: це – мимо 

їхнього певного змістовного перетинання – суть різна, передусім у 

функціональному плані, поняття» [127, с.53]. У подальшому автор доходить 

висновку, що «не вдалося знайти жодного процесуального тексту, де б його 

автор, дослідивши спочатку загальнонауковий інтер’єр поняття “мета” 

діяльності, відтак переходив до вивчення таких кореспонденційних до нього 

понять, як “результат”, “продукт”, “засоби” тощо, а далі, спираючись на 

отримані наукові результати, використав би їх для вирішення конкретного 

питання, що саме є метою діяльності доказування: істина чи якийсь інший 

феномен ... [127, с.54]. Теорію визнання істини як мети доказування ставить під 
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сумнів і А.Г. Барабаш, зазначаючи, що поняття істини в пізнавальному процесі 

є невизначеним і навряд чи може організовувати пізнавальну діяльність [46, 

с.115]. 

Водночас, аналіз поняття мети доказування як ідеальної (мисленнєвої) 

моделі майбутнього результату, до досягнення якого прагне суб’єкт, 

здійснюючи доказування [82, с.134], запропоноване В.В. Вапнярчуком, дає 

підстави стверджувати про те, що автор акцентує свою увагу не на меті як 

предметі прагнення, а на його результаті – встановлення певних фактів. У 

цьому випадку має місце підміна понять, оскільки істина – не є предметом 

прагненням, а виступає результатом діяльності доказування. Водночас, мета 

доказування повинна бути чітко та однозначно сформульована в законодавстві, 

оскільки об’єднує діяльність всіх суб’єктів доказування на досягнення єдиного 

результату.  

Означена позиція підтверджується й положеннями частини 2 статті 91 

КПК України, відповідно до якої  доказування полягає у збиранні, перевірці та 

оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження [283]. У свою чергу, обставини, які слугують 

метою доказування, визначені у ч. 1 ст. 91 КПК України й іменуються 

«Обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні». 

Таким чином, зважаємо на те, що метою доказування є встановлення обставин, 

які визначені в статті 91 КПК України, а результат цієї діяльності може бути 

різним залежно від того, обставини якого діяння встановлені. В одному випадку 

встановлення наявності події злочину, в іншому – її відсутність, проте в їх 

основі лежить конструкція складу злочину, закріплена процесуальною мовою в 

КПК України [с.15]. 

Системний аналіз положень чинної редакції частини 1 статті 91 КПК 

України свідчить про те, що її законодавча регламентація не відповідає меті 

доказування, адже законодавець формулюючи перелік обставин, які підлягають 

доказуванню у будь-якому кримінальному провадженні, формує обвинувальний 

ухил правозастосувача [526, с.53; 47, с.15; 537, с.270-272]. Це підтверджується 
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тим, що законодавець визначає лише ті обставини, які необхідні для доведення 

винуватості особи у вчиненні конкретного кримінального правопорушення, 

залишаючи поза увагою обов’язок правозастосовних органів доказувати ці 

обставини в негативному значенні. Фактично, система обставин, визначена 

законодавцем  в статті 91 КПК України, створює передумови обвинувального 

ухилу та спроектована без урахуванням специфіки процесу доказування на 

досудовій стадії, про що більш детально буде окреслено далі. 

У продовження попередньої думки, проблема неоднозначного сприйняття 

системи обставин, що підлягають доказуванню, не нова. Свого часу 

М.С. Строгович виокремлював дві форми предмета доказування, спрямовані на 

встановлення об’єктивної істини і вирішення кримінальної справи: 

1) обставини, які складають підстави для обвинувачення та засудження, 

для вибору виду покарання і визначення його розміру; 

2) обставини, які становлять підстави для реабілітації підозрюваного чи 

обвинуваченого [537, с.40], таким чином намагаючись усунути обвинувальний 

ухил формулювання обставин, які підлягають доказуванню. 

Дійсно, зі змісту статті 91 КПК України вбачається, що за законодавчим 

визначенням суб’єкт доказування зобов’язаний встановити «подію злочину, 

винуватість особи, вид та розмір шкоди тощо», нагадуючи таким чином, що 

наявність події обов’язково потрібно довести. Некоректність формулювання 

обставин, що підлягають доказуванню підтверджується й положеннями частини 

1 статті 84 КПК України, якою при визначенні поняття доказів законодавець 

окремими положеннями усуває зазначену нелогічність, викладаючи його як 

фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, 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, а також тим, що будь-яке доказування може 

завершуватись не тільки винесенням обвинувального, а й виправдувального 

вироку суду чи закриттям кримінального провадження з реабілітуючих підстав 

[283]. Фактично, законодавець, наперед визначає, що доказуванню підлягає 
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саме подія злочину та інші пов’язані з цим обставини, залишаючи поза увагою 

правозастосувача питання необхідності встановлення і відсутності зазначених 

обставин. Таким чином, у конструкції статті 91 КПК України законодавцем 

закладена неузгодженість окремих положень КПК в частині визначення не 

зовсім вдалого, з погляду законодавчої техніки, викладення обставин, що 

підлягають доказуванню, що потребує негайного вирішення шляхом 

регламентації обов’язку встановлення як наявності таких обставин, так і їх 

відсутності. Адже, з редакції норми не вбачається обов’язку у суб’єктів 

доказування встановлення відсутності події злочину чи невинуватості особи.  

Із метою об’єктивності слід зазначити, що положення пункту 4 частини 1 

статті 91 КПК України, яким визначено необхідність доказування обставин, які 

виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття 

кримінального провадження, свідчать про те, що законодавець не визначився зі 

структурою та логікою викладення обставин, що підлягають доказуванню. 

Регламентація необхідності доказування події злочину і водночас обставин, що 

виключають кримінальну відповідальність є, м’яко кажучи, не логічним, 

оскільки встановлення однієї з цих обставин, свідчить про відсутність інших. 

 Необхідність встановлення як наявності, так і відсутності обставин, що 

підлягають доказуванню, підтверджується й положеннями частини 2 статті 9 

КПК України, якою визначено обов’язок прокурора, слідчого, та інших 

суб’єктів доказування виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, які 

виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також регламентацією в КПК 

підстав для закриття кримінального провадження чи винесення 

виправдувального вироку суду.  

На наш погляд, обов’язок встановлення як наявності, так і відсутності 

події злочину, як винуватості особи, так і її невинуватості повинні знайти своє 

відображення у положеннях частини 1 статті 91 КПК України, оскільки 

«стрижнем» доказової діяльності правозастосувача є мета, визначена цією 

статтею – необхідність встановлення наявності чи відсутності обставин, що 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначатиме 
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напрям такої діяльності – у випадку встановлення наявності події злочину – 

притягнення особи до кримінальної відповідальності, а за умови доказування 

відсутності події злочину – його закриття з підстав, передбачених статтею 284 

КПК. При цьому визначальним у цьому випадку є те, що встановлення 

подібних обставин є підставами винесення виправдувального вироку чи 

закриття кримінального провадження в зв’язку з відсутністю події та складу 

кримінального правопорушення на підставі  пунктів 1, 2 частини 1 статті 284 

КПК України.  Безумовно, встановлення наявності чи відсутності певних 

обставин  в структурі диспозиції статті 91 КПК відноситься не до всього 

переліку обставин, а лише тих, які мають значення для здійснення кримінально-

правової кваліфікації діяння, тобто матеріально-правових ознак, про що 

йтиметься далі. 

Друге питання, якому слід приділити увагу є необхідність 

переосмислення поглядів на структуру та обсяг предмета доказування, зокрема 

стосовно кримінальних проваджень про корупційні злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

що потребує більш глибокого наукового вивчення.  

Наукова спільнота, виходячи з законодавчої конструкції статті 91 КПК 

України, а також формулювання обставин, які підлягають доказуванню в статті 

64 КПК 1960 року, фактично сформувала основні погляди на предмет 

доказування.  

Так, С.А. Шейфер розглядає предмет доказування як своєрідну програму 

дій доказової діяльності суб’єкта доказування, під час якого відсіюється все, що 

лежить за межами мети кримінально-процесуального пізнання [679, с.39]. 

Автор  зазначає, що «предмет доказування як наукова абстракція – це не 

склад злочину і пропонує в зв’язку з цим говорити про три його різні рівні. 

Перший рівень розглядає як узагальнену нормативну модель, структура і 

зміст якої сформульовані в статті кримінального процесуального закону та в 

нормах Загальної частини кримінального закону, одночасно зазначаючи, що 

коло обставин, які підлягають встановленню, визначені у вигляді схеми, яка 



100 
 

доступна детальному теоретичному аналізу, однак без ознак конкретного 

злочину. На думку науковця, такий рівень необхідний для визначення 

загальних цілей мети доказування. 

Другий рівень визначається на рівні норм Особливої частини 

кримінального закону, в яких сформульовані юридичні ознаки конкретного 

кримінально-караного діяння, яке охоплює його об’єктивну сторону, об’єкт, 

суб’єктивну сторону, суб’єкт. Другий рівень є основою для розробки 

криміналістичної характеристики і методики розслідування окремих видів 

злочинів, правильної організації роботи при розслідуванні окремих категорій 

кримінальних проваджень. 

Третій рівень предмета доказування визначається шляхом його 

конкретизації з урахуванням обставин вчинення окремого злочину, що стає для 

слідчого, суду програмою дослідження обставин конкретного злочину та 

гарантією проти його односторонності і неповноти. На завершення автор 

зазначає, що у цьому випадку предмет доказування охоплює не тільки 

головний, а й доказові факти» [679, с.42-43]. 

Подібної позиції щодо необхідності виділення окремих видів предметів 

доказування дотримується й В.В. Вапнярчук, зазначаючи, що обставини, які 

становлять загальний, родовий чи спеціальний і безпосередній предмет 

доказування, уточнюються й доповнюються згідно з кримінально-правовою 

кваліфікацією правопорушення, тобто, предмет доказування в конкретному 

кримінальному провадженні в силу специфічних особливостей учинення 

кримінального правопорушення і процесу його доказування є індивідуальним 

(безпосереднім) [82, с.90]. При цьому, виділяючи загальний предмет 

доказування як сукупність закріплених у законі обставин, на які має бути 

спрямоване кримінальне процесуальне доказування (структура і зміст цих 

обставин регламентовані у статті 91 КПК й у нормах Загальної частини 

кримінального закону), ставить під сумнів включення окремих обставин, які 

стосуються лише певних кримінальних правопорушень чи осіб (суб’єктів 

злочину) (пункти 6 та 7 ст. 91 КПК України) у конструкцію статті 91 КПК. 
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Проте, все ж таки пропонує, виокремлюючи різні можливі рівні предмета 

доказування (загальний, родовий, спеціальний, безпосередній) [82, с.87], 

відносити ці обставини не до загального, а до родового предмета доказування 

[112, с.4-15; 167, с.7-11; 607, с.75-78; 273, с.70-75; 167, с.7-11; 194, с.148-154]. 

Свого часу М.М. Михеєнко, критикуючи зазначений підхід до поділу 

предмета доказування, писав, що у цьому немає потреби, оскільки загальний  

предмет доказування як єдиний для всього кримінального процесу лише 

конкретизується при провадженні у кримінальних  справах щодо різних складів 

злочинів, але не утворює нового самостійного виду предмета доказування [365, 

с.101]. Зрозуміло, що розподіл предмета доказування на окремі види 

суперечило розумінню його як загального для усіх кримінальних проваджень 

(кримінальних справ), тому наукова спільнота змушена була вишукувати 

аргументи для обґрунтування переважаючої на той час позиції у науці 

кримінального процесу шляхом, нібито, конкретизації загального предмета 

доказування залежно від обставин конкретного злочину.  

Фактично, незмінною є позиція й окремих сучасних дослідників, яка 

полягає у тому, що кожне кримінальне провадження, починаючи з внесення 

заяви про подію з ознаками кримінального правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань і закінчуючи постановленням підсумкових 

рішень в суді, повинно бути зорієнтоване на повне і всебічне встановлення всіх 

обставин, передбачених як трафарет у ч. 1 ст. 91 КПК України, безумовно, з 

урахуванням особливостей кожного конкретного кримінального провадження 

[133, с.17]. В основі зазначеної позиції автора лежить та ж концепція, що 

нібито, у статті 91 КПК України сформульовано загальний предмет 

доказування, який уточнюється або конкретизується залежно від ознак 

конкретного злочину.  

На наш погляд, намагання науковців обґрунтувати правильність 

визначеного переліку обставин, які підлягають доказуванню як загального 

предмета доказування через його конкретизацію у кожному конкретному 

кримінальному провадженні фактично свідчить про його індивідуальний 
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характер, а не загальний для усіх кримінальних проваджень. Адже, не у всіх 

кримінальних провадженнях можуть бути встановлені обставини, які визначені 

в статті 91 КПК України (пункти 4, 6, 7 тощо), що свідчить про сумнівність 

законодавчого визначення обставин, що підлягають доказуванню як таких, які 

повинні бути встановлені в кожному конкретному провадженні. 

Законодавча конструкція частини 1 статті 91 КПК, на перший погляд, не 

заглиблюючись в аналіз її змісту, свідчить про відсутність системного підходу 

до визначення обов’язкових обставин, які підлягають встановленню в кожному 

кримінальному провадженні. За логікою законодавця ця норма мала б 

виступати певним алгоритмом дій при здійсненні кримінального 

процесуального доказування, за допомогою якого правозастосувач встановлює 

наявність чи відсутність обставин, які підлягають доказуванню в кожному 

конкретному кримінальному провадженні. Так би мовити, в зазначеній нормі 

мають визначатись обставини, які повинні бути встановлені в обов’язковому 

порядку в будь-якому кримінальному провадженні незалежно від стадії 

кримінального процесу. Проте, аналіз системи обставин, визначених в статті 91 

КПК України, свідчить про помилковість такої позиції. 

Формулюючи в статті 91 КПК обставини, які підлягають доказуванню, 

законодавець фактично зорієнтував правозастосувача на судові стадії, оскільки 

визначив ті обставини, які мають бути встановлені винятково обвинувальним 

вироком суду. При цьому, на нашу думку, поза увагою законодавця залишились 

питання можливості доказування обставин в негативному значенні (відсутність 

події злочину), що свідчить про алогічність їх викладення в статті 91 КПК 

України з огляду на таке: 

1) враховуючи, що зазначені в ст. 91 КПКУкраїни обставини підлягають 

доказуванню у будь-якому кримінальному провадженні, законом має бути 

регламентовано винятково ті обставини, які необхідно встановити у всіх без 

виключення кримінальних провадженнях; 

2) інші обставини, якщо вони не вкладаються у зміст процесу 

доказування у всіх кримінальних провадженнях, необхідно встановлювати 
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винятково за умови, коли вони є значущими для конкретного  кримінального 

провадження і зумовлені конструкцією складу злочину; 

3) структура предмета доказування має бути сформульована як алгоритм 

дій, напрямок доказової діяльності, чіткий для розуміння правозастосувача, 

який фактично формує процес доказування у конкретному кримінальному 

провадженні. Адже, за умов, коли предмет доказування сформульовано як 

сукупність усіх можливих обставин, що підлягають встановленню під час 

кримінального провадження, будь-яка їх конкретизація залежить безпосередньо 

від суб’єкта доказування та його професійного рівня; 

4) обставини, що підлягають доказуванню, визначені в частині 1 статті 91 

КПК України мають бути сформульовані як система з чітко визначеною 

структурою та обов’язковим їх встановленням у кожному кримінальному 

провадженні [394, с.51; 436, с.48]. 

Зазначені вище тези, а також аналіз чинної редакції частини 1 статті 91 

КПК свідчить, що підхід до визначення обставин, які підлягають доказуванню 

не зовсім узгоджується з положеннями інших норм КПК та не враховує тих 

завдань, які притаманні кожній окремій стадії кримінального процесу, а 

зорієнтований на досягнення кінцевого результату діяльності доказування саме 

сторони обвинувачення – винесення обвинувального вироку суду. 

Запроваджена чинним КПК України модель змішаного кримінального 

процесу України: змагальна на судових стадіях та розшукова з елементами 

змагальності, що мають тенденцію до розширення, на стадії досудового 

розслідування [420, с.63-79], свідчить про необхідність перегляду теоретичних 

підходів до визначення системи обставин, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні з урахуванням особливостей його здійснення як на 

судових, так і досудовій стадіях. Необхідність врахування особливостей 

здійснення доказування на різних стадіях кримінального процесу, 

виокремлення з загальної сукупності тих, які повинні бути встановлені у будь-

якому кримінальному провадженні, а також розмежування і виключення з 

системи обставин, що підлягають доказуванню тих, які встановлюються лише в 
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окремих кримінальних провадженнях, є на часі та зумовлені потребою 

практики. Законодавче формулювання обставин, що підлягають доказуванню в 

своїй основі містить суперечність та надає можливість правозастосувачу на 

власний розсуд «вибирати» ті обставини, які, на його думку, необхідно 

обов’язково встановити у кримінальному провадженні, а які слід залишити поза 

увагою. Проведеним автором анкетуванням встановлено, що 87 % респондентів 

вважають сформульовані в статті 91 КПК обставини, які підлягають 

доказуванню, суперечливими та такими, що потребують системного 

узгодження. Це свідчить про необхідність формулювання такої системи 

обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, яка б 

відповідала сучасній концепції кримінального процесу України.  

Тому, авторське бачення системи обставин, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні спробуємо сформулювати на прикладі процесів 

доказування у кримінальних проваджень про корупційні злочини у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг.  

Для зручності викладення звернемося до положень, які регламентують 

обставини, що підлягають доказуванню у будь-якому кримінальному 

провадженні: 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення); 

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також 

розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 
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5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання; 

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального 

забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, 

або є предметом кримінального правопорушення, зокрема пов’язаного з їх 

незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані 

як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру [283]. 

Системний аналіз зазначених вище обставин свідчить про їх 

недосконалість, а в певних випадках і неможливість їх доказування з огляду на 

конструкцію окремих складів злочинів аналізованої категорії, адже не у всіх 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

необхідно і можливо доказати обставини, передбачені пунктами 6, 7 частини 1 

статті 91 КПК України. Відтак, вважаємо, що підхід законодавця до визначення 

обставин, які підлягають доказуванню є помилковим, оскільки не відображає 

можливості його використання як своєрідної програми дій суб’єктів 

доказування незалежно від стадії кримінального процесу та виду 

розслідуваного злочину. У зв’язку з цим нами запропоновано інший підхід, 

який відповідає сучасній концепції доказування у кримінальному процесі 

України та потребам практики. Формулювання системи обставин, що 

підлягають доказуванню у кожному кримінальному провадженні є основою для 

формування напряму діяльності правозастосувача та суб’єктів. Тому, на наш 

погляд, в основі системи обставин, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні, зокрема і щодо розглядуваної категорії 
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кримінальних проваджень, має лежати принцип їх значущості для можливості 

здійснення оцінки вчиненого діяння, тобто для співставлення вчиненого діяння 

з елементами відповідного складу злочину. Адже, як правильно зазначає А.С. 

Барабаш, встановлення обставин, які підлягають доказуванню, передусім 

повинні надати матеріал для кримінально-правової кваліфікації. Як далі 

зазначає автор, це у випадку, коли вчинено злочин. Однак, може бути й інший 

результат, який дає підстави вважати, що діяння не вчинено або воно не 

підпадає під ознаки злочину [47, с.15-20]. 

Аналіз положень частини 1 статті 91 КПКУкраїни свідчить, що при їх 

формулюванні законодавець викладає обставини, які підлягають доказуванню 

безсистемно. З структури обставин не вбачається їх взаємозв’язку та чіткого 

алгоритму дій для правозастосувача чи суб’єкта доказування, оскільки не 

передбачено тих обставин, які дозволяють сказати про те, що вчинено злочин і 

надати їм відповідну кримінально-правову оцінку, тобто застосувати 

кримінально-правову норму. Встановлення усіх елементів складу злочину дає 

змогу відповісти на питання про те, який саме злочин вчинено, і відповідно 

пізнати подію. Проте, у випадку, коли діяння не містить складу злочину або не 

є суспільно небезпечним, є інший результат – кримінальне провадження 

підлягає закриттю з реабілітуючих підстав. У цьому випадку аналіз обставин, 

що підлягають доказуванню свідчить про відсутність зазначеного 

взаємозв’язку. Це зумовлено, на наш погляд, з одного боку, включенням до 

обставин, які підлягають доказуванню тих, які встановлюються не у всіх, а в 

окремих категоріях кримінальних проваджень, з іншого - тих, які взагалі не 

мають жодного значення для здійснення кримінально-правової кваліфікації. На 

наш погляд, ключове значення має те, що обставини, які підлягають 

доказуванню повинні бути сформульовані таким чином, щоб при розслідуванні 

будь-якого кримінального провадження незалежно від стадії вони підлягали б 

встановленню. У противному випадку, якщо вони підлягають встановленню 

лише в окремих провадженнях, їх не повинно бути зазначено в системі цих 

обставин. Як приклад, обставини, передбачені пунктами 5, 7 частини 1 статті 91 
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КК України взагалі значення для здійснення кримінально-правової кваліфікації 

не мають. 

Крім цього, у переліку обставин, що підлягають доказуванню наявні 

обставини, які можуть бути застосовані винятково після встановлення в діях 

особи наявності складу злочину, наприклад, підстави для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності чи покарання, що свідчить про неможливість їх 

встановлення у всіх без винятку кримінальних провадженнях, оскільки 

численна кількість проваджень на стадії досудового розслідування 

завершується їх закриттям з підстав, передбачених статтею 284 КПКУкраїни. 

Алогічним є, на наш погляд, включення до обставин, що підлягають 

доказуванню положень пункту 6 частини 1 статті 91 КК України, оскільки 

вирішення питання про спеціальну конфіскацію окремих предметів є 

прерогативою суду при вирішенні долі речових доказів і здійснюється в 

окремих категоріях кримінальних проваджень. З огляду на це значення для 

кримінально-правової кваліфікації діяння значення ця обставина не має, тому 

підлягає винесенню за межі обставин, що підлягають доказуванню у будь-

якому кримінальному провадженні. 

Разом з тим, законодавець залишив поза увагою ті обставини, які 

імпліцитно випливають зі змісту частини 1 статті 91 КПК, однак не зазначені в 

системі обставин, що підлягають доказуванню. Йдеться про суб’єкт злочину як 

одного з елементів складу злочину, а також інших обов’язкових ознак, які 

підлягають встановленню під час здійснення доказування. Особливе значення 

вказана обставина має при здійсненні доказування у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, адже 

безумовно впливає на можливість здійснення кваліфікації діяння за 

відповідними нормами КК України. Системний аналіз пункту 1 та пункту 2 

частини 1 статті 91 КПК України свідчить про те, що доказування винуватості 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, 

мотиву та мети вчинення кримінального правопорушення особи як 
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суб’єктивних ознак складу злочину неможливо здійснити без встановлення 

суб’єкта злочину. Адже, без встановлення суб’єкта злочину неможливо 

говорити про винуватість особи, мотив вчинення і мету злочину. Відповідно, 

при системному викладенні обставин, що підлягають доказуванню між пунктом 

1 та пунктом 2 частини 1 статті 91 КПК України імпліцитно вбачається 

необхідність встановлення суб’єкта злочину. Аналогічна ситуація має місце і 

щодо інших обставин, про що буде викладено далі. 

Однак, на цьому етапі наукового дослідження, перш ніж запропонувати 

авторську систему обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, необхідно визначити, чи відповідає понятійний апарат, 

використаний законодавцем для узагальненого формулювання обставин, що 

підлягають доказуванню потребам практики та змісту цих понять. 

Тому дослідження цих та інших питань розпочнемо з аналізу пунктів 

статті 91 КПК України, які є значущими для кримінально-правової кваліфікації 

діяння.  

За змістом пункту 1 частини 1 статті 91 КПК України доказуванню 

підлягає подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення). На перший погляд, 

ніяких сумнівів у правильності формулювання цієї «центральної» обставини 

процесу доказування не виникає, однак семантичне значення поняття «подія» 

свідчить про неможливість віднесення до змісту цього поняття таких обставин, 

як час, місце, спосіб та інших обставин, які всупереч правилам пунктуації 

зазначені в дужках, що свідчить про включення в поняття «подія» зазначених 

вище обставин. На неприпустимість такого формулювання звертає увагу й 

А.С. Барабаш, зазначаючи, що дужки, які стоять після слова «подія», 

викликають подив, оскільки в такому випадку те, що міститься в дужках, 

розкриває зміст того поняття, що стоїть перед ними [47, с.17]. Дійсно, за 

правилами пунктуації української мови у дужки беруться пояснення 

іншомовних та маловідомих слів, а також для різноманітних уточнень, вказівок 

та інше [582, с.180; 466]. Звідси випливає, що законодавець розкриває зміст 
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події кримінального правопорушення за допомогою понять, зазначених у 

дужках. Однак, на наш погляд, законодавча техніка формулювання зазначеної 

обставини не відповідає уявленням про подію злочину (подію кримінального 

правопорушення), оскільки подію кримінального правопорушення в жодному 

разі не складає час, місце, спосіб, оскільки не подія, а діяння може бути 

вчинено в конкретний час, в певному місці та окремим способом. 

Подібну позицію висловлює і П.П. Андрушко, зазначаючи, що у 

кримінально-правовому і кримінально-процесуальному значеннях подія  

злочину (подія кримінального правопорушення) – це діяння особи, вчинення 

якого заборонено законом і яке законодавцем визнається злочином 

кримінальним правопорушенням). Отже, подія злочину – це вчинення особою 

діяння, яке має ознаки злочину. У найбільш узагальненому визначенні подія 

злочину – це вчинення злочину [27, с.119]. 

У свою чергу, В.О. Попелюшко зазначає, що «зіставлення складу злочину 

і події злочину показує, що друге поняття ширше першого за змістом тому, що, 

по-перше, включає «час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину» й в 

тих випадках, коли вони не є обов’язковими ознаками складу, а по-друге, є 

відкритим. І це не випадково. Подія злочину, крім ознак складу злочину, часу, 

місця способу дії, може характеризуватися й іншими кримінально-правовими 

ознаками, що впливають на застосування норм Загальної частини КК (чинності 

закону про кримінальну відповідальність в просторі тощо)» [435, с.180-181]. 

М.Є. Шумило стверджує, що при доказуванні обставин, які утворюють 

подію злочину, належить встановлювати передбачені нормою кримінального 

закону діяння наслідки для матеріальних складів та наявність між ними 

причинового зв’язку вчинення. Подія злочину розуміється як елементи 

об’єктивної сторони складу злочину, що відбуваються у певному часі, місці та 

певним способом. Перелік таких ознак визначається відповідною нормою 

кримінального закону, що визнає злочином конкретне суспільно небезпечне 

діяння, та іншими нормами КК [285, с.267-268]. 
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Таким чином, переважна більшість дослідників наявність події злочину 

(кримінального правопорушення) пов’язують з вчиненням  особою суспільно 

небезпечного діяння.  

Як вбачається з аналізу положень щодо необхідності доказування події 

злочину, законодавець, вказуючи на обов’язок встановлення саме події злочину, 

формує в правозастосувача обвинувальний ухил, залишаючи поза увагою 

вимоги встановлення як тих обставин, що обвинувачують особу, так і тих, які 

виправдовують. Крім цього, алогічність такого формулювання підтверджується 

й тим, що відповідно до положень ст. 214 КПК України слідчий, прокурор 

зобов’язаний розпочати кримінальне провадження за наявності обставин, що 

можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Відтак, це ще 

не означає, що такі обставини є суспільно небезпечним діянням, яке містить 

склад злочину, оскільки під час досудового розслідування можуть бути 

встановлені обставини, які свідчать про відсутність події чи складу 

кримінального правопорушення. Таким чином, вказівка законодавця на 

необхідність встановлення тільки події злочину без зазначення альтернативного 

наслідку у вигляді доведення відсутності події злочину свідчить про 

недосконалість законодавчої техніки та безсистемність підходу до викладення 

обставин, що підлягають доказуванню. 

З огляду на викладене з урахуванням особливостей законодавчої 

регламентації положень досудового розслідування пропонуємо замість поняття 

«подія злочину» використовувати термін діяння, однак без вказівки на його 

суспільну небезпеку, проте з регламентацією обов’язку суб’єктів доказування  

встановлення як наявності, так і відсутності діяння. При цьому інші обставини - 

час, місце, спосіб самі по собі стосуються винятково діяння, у зв’язку з чим 

пропонуємо зазначати їх через кому. 

Таким чином, законодавча модель пункту 1 частини 1 статті 91 КПК 

України може мати такий вигляд: 

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 
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1) діяння, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального 

правопорушення чи відсутність такого діяння. 

З огляду на викладене вище в частині необхідності доказування наявності 

суб’єкта злочину вважаємо за можливе пункт 2 частини 1 статті 91 КПК 

України викласти з урахуванням положень пункту 1 утакій редакції: 

2) особа, яка вчинила діяння. 

 Окремо слід зупинитися на аналізі положень пункту 2 частини 1 статті 91 

КПК України - винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення. Як правильно зазначає М.Є. Шумило, винуватість – категорія 

кримінального процесуального права, яка означає доведеність доказами 

вчинення кримінального правопорушення конкретною особою [284, с.267-268]. 

 Регламентація законодавцем обов’язку доказування саме винуватості 

обвинуваченого у вчиненні злочину, на наш погляд, свідчить про залишення 

поза належною увагою питань, коли під час досудового розслідування 

кримінального провадження встановлено обставини, що свідчать про 

невинуватість особи у вчиненні конкретного кримінального правопорушення.  

Слушними з цього приводу видаються твердження М.Й. Коржанського, 

який зазначає: “Якщо не брати до уваги нереальнезавдання пошуку та 

встановлення об’єктивної істини, то тоді стає зрозумілим, що 

головнимзавданням кримінального судочинства є встановлення винуватості чи 

невинуватості особи, притягнутої до кримінальної відповідальності. Все інше – 

другорядне” [255, с.71]. 

 Обвинувальний ухил законодавця в цьому випадку зумовлений все тією ж 

«прив’язкою» до використаного в редакції норми поняття «кримінальне 

правопорушення», аргументи необхідності відмови від якого при 

формулюванні пункту 1 цієї статті наведені вище. У зв’язку з цим дотримання 

принципу системності при побудові моделі кримінальної процесуальної норми 

свідчить про необхідність доказування як винуватості, так і невинуватості 

особи у вчиненні діяння, що відповідатиме сучасній концепції кримінального 
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процесу України, а також узгоджуватиметься з іншими положеннями КПК 

України, зокрема в частині можливості закриття кримінального провадження з 

підстав, передбачених пунктом 3 частини 1 статті 284 КПК України, та 

винесення виправдувального вироку з аналогічних підстав. 

Таким чином, законодавча модель пункту 3 частини 1 статті 91 КПК 

України може бути викладена утакій редакції: 

«3) винуватість особи у вчиненні діяння, форма вини, мотив і мета або 

невинуватість особи у вчиненні діяння». 

В подальшому необхідно проаналізувати зміст інших обставин, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.  

Пунктом 3 частини 1 статті 91 КПК України регламентовано необхідність 

доказування у кожному кримінальному провадженні вид і розмір шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних 

витрат [283]. З урахуванням предмета дослідження, зазначена обставина 

підлягає доказуванню не у всіх без винятку кримінальних провадженнях, в 

зв’язку з чим, на наш погляд, не підлягає внесенню до запропонованої нами 

системи обставин, що підлягають доказуванню з огляду на наступне. По-перше, 

у переважній більшості корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є злочинами з 

формальним складом, у зв’язку з чим злочин вважається закінченим із моменту 

вчинення діяння і встановлення виду та розміру шкоди не потребує; по-друге, 

вид та розмір шкоди, а також розмір процесуальних витрат жодного значення 

для кримінально-правової кваліфікація діяння не має. Таким чином, є 

надлишковим і, на наш погляд, не потребує включення до системи обставин, 

що підлягають доказуванню. 

Відповідно до положень пункту 4 частини 1 статті 91 КПК України 

доказуванню підлягають 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 
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провадження. Аналіз положень цього пункту свідчить про алогічність позиції 

законодавця, оскільки неможливо одночасно встановити наявність події 

злочину та обставин, що виключають кримінальну відповідальність, оскільки ці 

обставини є взаємовиключними. За наявності обставин, що виключають 

кримінальну відповідальність, відсутня подія злочину і навпаки.  

Аналогічно, такими, що не підлягають включенню до системи обставин, 

що підлягають доказуванню, відносяться обставини, що є підставою для 

звільнення від кримінальної відповідальності або покарання з огляду на те, що 

вони не мають жодного значення для здійснення кваліфікації діяння та можуть 

бути встановлені лише в окремих категоріях проваджень. Звертаю увагу й на те, 

що при формулюванні законодавцем як окремого виду  обставин, що є 

підставою для звільнення від кримінальної відповідальності з урахуванням 

положень пункту, що стосувався обставин закриття кримінального 

провадження, які співвідносяться як загальне і часткове, також допущено 

алогічність. Адже, встановлення обставин, що є підставою закриття 

кримінального провадження, містять у собі обставини, що є підставою 

звільнення від кримінальної відповідальності. Водночас, обставини звільнення 

від покарання також не слід передбачати у системі обставин, що підлягають 

доказуванню, оскільки вони можуть виникнути на будь-якій стадії, зокрема 

після вступу вироку суду в законну силу та не є значущим для кримінально-

правової кваліфікації діяння. 

З аналогічних підстав з переліку обставин, що підлягають доказуванню, у 

будь-якому провадженні слід виключити і обставини, що є підставою для 

застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. 

Таким чином, без аналізу залишились обставини, які впливають на 

ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують 

особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання.  

З огляду на запропоновану нами концепцію формування системи 

обставин, що підлягають доказуванню, з позиції можливості їх встановлення у 

кожному кримінальному провадженні, вважаємо, що такі не відповідають 
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означеним нами критеріям. Проте, не дивлячись на це, відіграють важливу роль 

у встановленні ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 

що свідчить про необхідність їх встановлення у випадку встановлення обставин 

вчинення злочину конкретною особою. 

Таким чином, проведений аналіз регламентації обставин, що підлягають 

доказуванню, свідчить про відсутність системного підходу до визначення 

значущих обставин. 

У зв’язку з цим автором висунено гіпотезу про те, що встановлення 

обставин, що підлягають доказуванню, є нічим іншим, як процесом 

доказування [47, с.15-20]. 

Концептуально-визначальними критеріями такого поділу є необхідність 

розробки системи обставин, які підлягають доказуванню у кожному 

конкретному кримінальному провадженні незалежно від виду злочину та стадії 

кримінального процесу на прикладі процесу доказування у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Відповідно до запропонованої автором концепції процеси доказування 

умовно слід поділити на основний та додатковий. 

У свою чергу, основний доказовий процес – це доказування обставин, які 

підлягають встановленню у будь-якому кримінальному провадженні незалежно 

від стадії кримінального процесу, мають значення для здійснення кримінально-

правової кваліфікації діяння та конкретизують ступінь суспільної небезпеки 

вчиненого злочину. 

Основний доказовий процес поділяється на основний обов’язковий 

доказовий процес та основний допоміжний доказовий процес. 

Основний обов’язковий доказовий процес - доказування обставин, які 

підлягають встановленню у будь-якому кримінальному провадженні незалежно 

від стадії кримінального процесу та мають значення для здійснення 

кримінально-правової кваліфікації діяння, що полягає у доказуванні таких 

обставин: 
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1) діяння, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального 

правопорушення чи відсутність такого діяння; 

2) особа, яка вчинила діяння; 

3) винуватість особи у вчиненні діяння, форма вини, мотив і мета або 

невинуватість особи у вчиненні діяння. 

У свою чергу, основний допоміжний доказовий процес полягає у 

встановленні обставин, які конкретизують ступінь суспільної небезпеки 

вчиненого кримінального правопорушення: 

1) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення;  

2) обставини, які обтяжують покарання; 

3) обставини, які пом’якшують покарання. 

Основний допоміжний доказовий процес може бути здійснений винятково 

після встановлення наявностіу діях особи складу кримінального 

правопорушення, що встановлено під час основного обов’язкового доказового 

процесу. 

Додатковий доказовий процес – це встановлення обставин, що впливають 

на визначення розміру та виду покарання, застосування інших заходів 

кримінально-правового та процесуального характеру. 

Додатковий доказовий процес поділяється на додатковий обов’язковий 

доказовий процес та додатковий факультативний доказовий процес. 

Додатковий обов’язковий доказовий процес – встановлення обставин,що 

впливають на визначення розміру та виду покарання та полягає у доказуванні: 

1) обставини, що характеризують особу винного; 

2) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

Здійснюється у всіх без винятку випадках за умови доказування обставин, 

що входять до основного доказового процесу. 
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Додатковий факультативний доказовий процес – встановлення обставин, 

що впливають на застосування інших заходів кримінально-правового та 

процесуального характеру та здійснюється у передбачених законом випадках: 

1) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального 

забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, 

або є предметом кримінального правопорушення, зокрема пов’язаного з їх 

незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані 

як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 

2) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. 

Підсумовуючи викладене, пропоную статтю 91 КПК України викласти 

утакій редакції: 

Стаття 91. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні. 

1. У кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 

1) діяння, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального 

правопорушення чи відсутність такого діяння; 

2) особа, яка вчинила діяння; 

3) винуватість особи у вчиненні діяння, форма вини, мотив і мета або 

невинуватість особи у вчиненні діяння. 

2. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів із метою 

встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. 

 

 Стаття 91-1. Обставини, які конкретизують ступінь суспільної 

небезпеки вчиненого кримінального правопорушення. 
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1) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення;  

2) обставини, які обтяжують покарання; 

3) обставини, які пом’якшують покарання. 

 

Стаття 91-2. Встановлення обставин, що впливають на визначення 

розміру та виду покарання. 

Після встановлення обставин, зазначених в ст. 91, 91-1 КПК України 

доказуванню підлягають: 

1) обставини, що характеризують особу винного; 

2) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

Стаття 91-3. Обставин, що впливають на застосування інших заходів 

кримінально-правового та процесуального характеру. 

У передбачених законом випадках доказуванню підлягають: 

1) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального 

забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, 

або є предметом кримінального правопорушення, зокрема пов’язаного з їх 

незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані 

як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 

2) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру. 
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2.2 Обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна 

 

Доказування обставин, які підтверджують, що гроші, цінності та інше 

майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є 

доходами від такого майна, має свої особливості, які переважно зумовлені 

видом неправомірної вигоди, способами вчинення корупційного злочину та 

способами його приховування. Водночас П.В. Жовтан із цього приводу 

зазначає, що у кримінальних провадженнях про прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди немає необхідності встановлювати та 

доказувати ці обставини, оскільки достатньо лише довести, що особа прийняла 

пропозицію, обіцянку або одержала неправомірну вигоду, що встановлюється 

при доказуванні події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК 

України) [172, с.51-52]. Така позиція, з одногобоку, є слушною, оскільки якщо 

встановлено час, місце, спосіб одержання неправомірної вигоди та інші 

обставини вчинення корупційного злочину, то, очевидно, що гроші, цінності та 

інше майно отримані злочинним шляхом. Однак, з іншого – під час доказування 

події корупційного злочину не розкривається весь спектр питань, які 

потребують встановлення, а зокрема, розшук, виявлення грошових коштів, 

майна, майнових та інших прав, які одержані від вчинення корупційних 

злочинів іншого виду [656, с.78]. 

У КК України чітко передбачено в яких випадках гроші, цінності та інше 

майно підлягають спеціальній конфіскації (ст. 96-2). За таких умов робота 

органу досудового розслідування повинна бути спрямована на здобуття доказів 

відповідності грошей, цінностей та іншого майна, критеріям, які закріплені у 

статті 96-2 КК України.  
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Аналіз кримінального процесуального законодавства та судової практики 

України, в частині доказування обставин, що передбачені пункт 6 частини 1 

статті 91 КПК України, дозволяє виокремити кілька обставин, які залежать від: 

1) корупційного злочину та способу його вчинення; 

2) виду предмета корупційного злочину: 

а) грошові кошти, одержані внаслідок вчинення корупційного злочину; 

б) майно, здобуте внаслідок вчинення корупційного злочину; 

в) доходи від майна, одержані внаслідок вчинення корупційного злочину 

(ті, які отримані від реалізації такого майна, а також від його використання); 

г) одержання доходів від грошових коштів, які здобуті внаслідок вчинення 

корупційного злочину. 

З огляду на наведеневище спосіб доказування обирається з урахуванням 

кожного конкретного випадку. Органу досудового розслідування не завжди 

відомо про спосіб вчинення корупційного злочину, вид неправомірної вигоди 

та розмір доходу, який одержаний від її реалізації. У зв’язку з цим орган 

досудового розслідування зобов’язаний в окремих випадках встановлювати 

обставини, які передбачені пунктом 6 частини 1 статті 91 КПК України в 

сукупності та вживати всіх передбачених чинним законодавством заходів  щодо 

отримання доказів злочинного походження грошових коштів та майна, а також 

доходів від них. 

Слід зазначити, що гроші, цінності чи інше майно, які здобуті злочинним 

шляхом, зокрема і внаслідок вчинення корупційного злочину, підлягають 

спеціальній конфіскації лише винятково за наявності обвинувального вироку 

суду. До цього часу діє презумпція невинуватості особи, яку обвинувачують у 

вчиненні корупційного злочину. Водночас, у проект Закону України від 

14.06.2016 № 4811 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо створення дієвих механізмів, спрямованих на виявлення майна, набутого 

злочинним чи іншим неправомірним шляхом, запобігання його використанню 

всупереч інтересам суспільства і держави» вносилась пропозиція щодо 

звернення в дохід держави грошових коштів, цінностей та іншого майна, які 
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одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, до ухвалення 

вироку суду з рішенням про конфіскацію [464]. Проте, Верховною Радою 

України не підтримано зазначених пропозицій з огляду на суттєві недоліки 

(його положення суперечать презумпції невинуватості та обов’язку сторони 

обвинувачення доводити винуватість особи; не передбачено чітких гарантій для 

власника майна щодо вчасного його повідомлення про конфіскацію та його 

можливості підготуватися для захисту тощо).  

Запровадження механізму цивільної конфіскації, за умови врахування та 

виправлення суттєвих недоліків та суперечностей у законопроекті, є 

виправданим, оскільки, по-перше, довести винуватість особи у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, із 

застосуванням різного роду корупційних схем, дуже складно; по-друге, від 

моменту початку кримінального провадження до винесення вироку суду, може 

пройти кілька років. Тому за період здійснення судового розгляду 

кримінального провадження зацікавленими особами можуть бути вжиті заходи 

щодо реалізації грошових коштів, цінностей чи іншого майна, які спрямовані на 

те, щоб унеможливити в подальшому застосування інституту спеціальної 

конфіскації; по-третє, така процедура зумовить можливість повернути грошові 

кошти, цінності чи інше майно, які були набуті злочинним шляхом в дохід 

держави; по-четверте, поширеними є випадки, за яких неможливо постановити 

вирок у кримінальному провадженні, оскільки підозрювані (обвинуваченні) 

ухиляються від органу досудового розслідування. 

Доказування обставин, які передбачені пунктом 6 частини 1 статті 91 КПК 

України, не є типовим для всіх корупційних злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Тому передусім необхідно зупинитися на доказуванні відповідних обставин з 

урахуванням способу вчинення корупційного злочину (простий та 

завуальований). 



121 
 

Так, доведення факту, що гроші, цінності та інше майно, одержанні 

внаслідок вчинення корупційного злочину, шляхом безпосереднього отримання 

неправомірної вигоди (так би мовити «з рук у руки»), не повинно викликати 

особливих труднощів, за умови проведення комплексу слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій, а також дотримання процесуальної форми 

отримання доказів. Якщо неправомірна вигода передається особисто 

вигодоодержувачу, у такому випадку грошові кошти помічаються спеціальною 

хімічною речовиною чи іншими спеціальними засобами, контакт з якою 

призводить до її перенесення на частини його тіла (одягу), що забезпечує умови 

для утворення слідів. Якщо предметом неправомірної вигоди є грошові кошти, 

то після детального їх опису у протоколі огляду фіксуються всі характерні 

ознаки предмета неправомірної вигоди. Відповідно, факт виявлення у 

затриманого цих грошових коштів є свідченням того, що вони отримані 

внаслідок вчинення корупційного злочину. 

Доказування обставин, які свідчать про те, що гроші, цінності чи інше 

майно, які здобуті внаслідок одержання неправомірної вигоди завуальованим 

способом, має свої труднощі, оскільки вигодоодержувач намагається запобігти 

документуванню його злочинної діяльності. За таких обставин службова особа 

чи особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних 

послуг, здійснює дії щодо створення умов, які ззовні виключають факт 

одержання нею неправомірної вигоди (пожертва на благодійність, пересилання 

грошових коштів поштою, оплата товарів, послуг тощо). У такому випадку 

доказування цієї обставини можливе у випадку одночасного проведення 

комплексу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій як 

щодо вигодоодержувача, так і щодо співучасників чи інших осіб, залучених до 

завуальованого способу вчинення корупційного злочину (осіб, які не 

усвідомлювали, що беруть участь у вчиненні кримінального правопорушення). 

Окрім того, органу досудового розслідування необхідно ще до моменту 

проведення вказаних слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) 

дій володіти інформацією про можливий спосіб вчинення корупційного 
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злочину, про осіб, які можуть бути залучені до його вчинення, тобто про 

обставини готування до його вчинення. У цьому випадку надзвичайно 

важливим є використання можливостей конфіденційного співробітництва з 

заявником чи іншими особами з метою одержання всієї наявної інформації про 

обставини готування до вчинення корупційного злочину. Крім цього, докази 

наявності зазначеної обставини можливо отримати під час виконання 

спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації, оскільки особа, яку залучено до виконання вказаної 

негласної слідчої (розшукової) дії, діючи в середині організованої злочинної 

групи, має змогу отримати її з першоджерела. 

Водночас, під час документування факту одержання неправомірної вигоди 

не потрібно окремо встановлювати злочинність походження грошей, цінностей 

чи іншого майна, яке одержане внаслідок вчинення корупційного злочину, 

оскільки вказані обставини встановлюються переважно при доказуванні події 

кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України). 

У подальшому необхідно зупинитися на доказуванні обставин, які 

підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення 

корупційного злочину, з урахуванням виду предмета корупційного злочину. 

При цьому слід звернути увагу на те, що у примітці до ст. 364-1 КК України та 

ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII обсяг поняття 

неправомірної вигоди значно ширший порівняно з тим переліком, який 

передбачений у пункті 6 частини 1 статті 91 КПК України. По-перше, дефініція 

поняття неправомірної вигоди одним із її різновидів передбачає грошові кошти. 

Натомість, у пунктом 6 частини 1 статті 91 КПК України йдеться про поняття 

«гроші». Водночас, не слід стверджувати, що відповідна термінологічна 

неточність створюватиме труднощі під час доказування відповідних обставин, 

однак, видається, законотворцем слід дотримуватись єдиного системного 

підходу до понятійного апарату законодавчого формулювання кримінальних 

процесуальних норм. По-друге, поняття «цінності» взагалі не розглядається як 

різновид неправомірної вигоди. Більше того, законодавцем не конкретизовано, 



123 
 

що слід під ним розуміти, оскільки цінності можуть бути загальнолюдськими, 

валютними, культурними, матеріальними, духовними, соціальними тощо. 

Очевидно, що у цьому випадку йдеться про ті цінності, які мають певну 

вартість (грошову оцінку). В той же час, майно розглядається як окрема річ, 

сукупність речей, а також майнові права та обов’язки (ч. 1 ст. 190 ЦК України). 

Воно може бути матеріальним або нематеріальним, рухомим або нерухомим, 

вираженим в речах або в правах, а також юридичних документах або активах, 

що підтверджують право власності на такі активи або інтерес у них [243]. 

Звідси випливає, що поняття «цінності» охоплюються поняттям «майно», тому, 

на наш погляд, вживання цього терміна у КПК України є зайвим. 

У пункті 6 частини 1 статті 91 КПК України не вказано про те, що 

доказуванню підлягають обставини, які підтверджують, що переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи 

негрошового характеру одержані внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення. Разом із тим, видається, що у цьому випадку законодавець 

цілком виправдано не зазначив поняття «пільги» (соціально-трудові, житлово-

комунальні тощо), «послуги» (ремонт транспортного засобу, квартири, надання 

професійних консультацій) та «переваги» (особливі привілеї, що створюють 

додаткові можливості для конкретних осіб, які вигідно відрізняють їх від 

інших), оскільки вони не можуть підлягати спеціальній конфіскації. Окрім того, 

не слід вказувати про нематеріальні активи, які відповідно до Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 (п. d. ст. 2) та 

Господарського кодексу України (ч. 1 ст. 139) охоплюються поняттям майна.  

Більш ускладненим є процес розшуку та виявлення активів (кошти, майно, 

майнові та інші права), які одержані від вчинення корупційних злочинів з 

використанням фінансових систем, коли одержання неправомірної вигоди 

замасковано під серію платежів за надання різного роду послуг. Набуті активи 

дуже складно, а то й неможливо виявити, оскільки вони переводяться з рахунку 

на рахунок (рахунки), переведення електронних коштів у готівкові через 

конвертаційні центри, що призводить до втрати слідів їх походження. 
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У такому випадку доказування обставин, які свідчать про те, що активи,  

одержані внаслідок вчинення корупційного злочину, полягає у здійсненні 

комплексу процесуальних дій – тимчасового доступу до банківських рахунків, 

які відкриті на ім’я вигодонабувача, членів його сім’ї, а також третіх осіб, 

залучених для отримання неправомірної вигоди чи юридичних осіб, які ним 

контролюються з метою отримання інформації про рух коштів на вказаних 

банківських рахунках, що дає змогу встановити обставини походження коштів, 

час здійснення переказу, майновий стан до моменту отримання неправомірної 

вигоди тощо. Наявність в органу досудового розслідування сукупності вказаної 

інформації сприятиме у подальшому розслідуванні та встановлені кола осіб, які 

причетні до вчинення корупційного злочину (розмір суми та час здійснення 

переказу відповідає попередньо узгодженим обставинам між вигодонабувачем і 

вигодоодержувачем). У переважній більшості факт одержання неправомірної 

вигоди з використанням банківських рахунків ретельно маскується з метою 

створення видимості законного походження предмета неправомірної вигоди.  

За таких умов доказування обставин, які свідчать, що грошові кошти на 

рахунках одержані внаслідок вчинення корупційного злочину, можливе 

винятковоу ході одночасного проведення комплексу слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій. Так, з метою документування  злочинних 

зв’язків осіб, причетних до вчинення корупційного злочину, а також шляхів та 

способів приховування походження грошових коштів, необхідно провести такі 

негласні слідчі (розшукові) дії: зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж (дасть змогу зафіксувати розмови, SMS-

повідомлення щодо розміру суми неправомірної вигоди, номеру банківського 

рахунку, способу приховування злочинного походження грошових коштів 

тощо); обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

осіб із метою встановлення технічних засобів для здійснення аудіо-, 

відеоконтролю (надасть можливості здобути докази з приводу того, що кошти, 

які були перераховані на рахунок, отримані внаслідок вчинення корупційного 

злочину, тощо). 



125 
 

Крім цього, у разі здійснення документування корупційних злочинів, які 

здійснювались з використанням банківського рахунку таякі підслідні 

детективам НАБУ, необхідно здійснити моніторинг банківських рахунків, з 

метою розшуку чи ідентифікації майна, що підлягає конфіскації або спеціальній 

конфіскації. Проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зумовить 

можливість у поточному режимі отримувати інформацію про операції, що 

здійснюються на одному або кількох банківських рахунках співучасників 

корупційного злочину, відповідно швидко реагувати та вживати заходів щодо 

накладення арешту на зазначені активи. 

Проведення допитів осіб, які здійснювали відповідні перекази сум на 

рахунки вигодонабувача чи інших співучасників, дасть змогу з’ясувати 

підстави набуття цих коштів та з якою метою був здійснений їх переказ. 

Водночас, сподіватись, що вказані особи повідомлять про обставини, які 

викриватимуть вигодонабувача, є марним, у зв’язку з чим важливим при 

доказуванні обставин, які свідчать про те, що грошові кошти здобуті внаслідок 

вчинення корупційного злочину, є проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій, про що детально розглянуто в розділі 3 монографії. 

Окрім того, слід детально зупинитися на доказуванні обставин, які свідчать 

про те, що грошові кошти, які одержані внаслідок вчинення корупційного 

злочину, вже перераховані у міжнародну фінансову систему (так звані офшорні 

зони), а в подальшому були конвертовані в готівкові кошти. Доказування 

вказаних обставин можливе у ході здійснення міжнародного співробітництва, 

шляхом надання запитів про надання міжнародних доручень, клопотань 

компетентним правоохоронним органам інших держав, до фінансової системи 

якої були переказані грошові кошти, які здобуті внаслідок вчинення 

корупційного злочину, накладення арешту на грошові активи тощо. 

При цьому важливе значення має надання міжнародно-правової допомоги, 

яка здійснюється відповідно до міжнародних договорів з метою виявлення та 

забезпечення збереження грошових коштів, які отримані злочинним шляхом, 

зокрема і від вчинення корупційного злочину (Європейська конвенція про 
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взаємну допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 р.) [168]; Типовий 

договір про видачу, прийнятий 14 грудня 1990 р. Резолюцією № 45/ 

116Генеральної Асамблеї ООН [559]; Факультативний протокол до Типового 

договору про взаємну правову допомогу в галузі кримінального правосуддя, що 

стосується прибутків від злочинів, прийнятий 14 грудня 1990 р. Резолюцією 

№ 45/117 Генеральної Асамблеї ООН [601], тощо). Так, відповідно до ст. 13 

Конвенції про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних 

злочинним шляхом, від 8 листопада 1990 року, сторона, яка отримала 

клопотання про конфіскацію засобів або доходів, розташованих на її території, 

забезпечує виконання постанови, ухваленої судом сторони, яка запитує про 

конфіскацію таких засобів чи доходів, або передає це клопотання своїм 

компетентним органам з метою отримання постанови про конфіскацію та у 

випадку одержання такої постанови виконує її [244]. 

Також для доказування  обставин, які свідчать про те, що грошові кошти 

здобуті внаслідок вчинення корупційного злочину, правоохоронним органам 

необхідно використовувати можливості Національного агентства України з 

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство). Одним із його 

завдань є здійснення міжнародного співробітництва з відповідними органами 

іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, 

пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами. Відповідно до 

п. 3 ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів» від 10.11.2015 р. Національне агентство за зверненням слідчого, 

детектива, прокурора, суду (слідчого судді) здійснює заходи з виявлення, 

розшуку та проведення оцінки активів.  

На думку деяких науковців, відповідний орган не може проводити розшук 

активів, оскільки він не уповноважений здійснювати комплекс оперативно-

розшукових заходів. Його діяльність в цій частині обмежується підготовкою 

запитів до міжнародних організацій, надання слідчим, прокурорам, детективам, 



127 
 

які здійснюють досудове розслідування, витягів із баз даних тощо [75]. З такою 

позицією частково погоджуємося, оскільки функції вказаного агентства 

обмежені для здійснення розшуку активів, а його робота, фактично, полягає 

уздійсненні аналізу статистичних даних, підготовки пропозицій, результатів 

досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами 

тощо. З огляду на аналіз функцій Національного агентства вважаємо більш 

доцільним вживання терміна «пошук», оскільки діяльність, яка пов’язана з 

розшуком, здійснюється у ході проведення системи гласних та негласних 

пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюється із 

застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів (ст. 2 ЗУ «Про 

оперативно-розшукову діяльність»), про що детально розглянуто в 

підрозділі 3.3 монографії. Водночас, діяльність Національного агентства в 

частині розшуку та виявлення активів не слід недооцінювати, оскільки шляхом 

здійснення співробітництва з аналогічними органами іноземних держав сприяє 

органу досудового розслідування та суду в отриманні інформації про місце 

знаходження активів, які здобуті злочинним шляхом.  

Національне агентство є відносно новим органом з раніше невідомими 

функціями у вітчизняному кримінальному процесуальному праві. З огляду на 

функції Національного агентства орган досудового розслідування може 

звернутися із запитом щодо здійснення заходів з виявлення, розшуку та 

проведення оцінки активів, а також надання роз’яснень, методичної та 

консультаційної допомоги в цій частині. Окрім того, на Національне агентство 

покладається завдання щодо забезпечення співробітництва з міжнародними, 

міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на 

забезпечення співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів, а також 

обміну досвідом та відповідною інформацією. У зв’язку з цим орган досудового 

розслідування, використовуючи можливості Національного агентства у сфері 

міжнародного співробітництва, за наявності відповідного запиту може 

отримати докази місця знаходження незаконно одержаних активів та їх 

відношення до вчиненого корупційного злочину [189]. 
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Коли в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що 

особа внаслідок вчинення корупційного злочину  набула у власність майно, у 

такому випадку необхідно провести слідчі (розшукові) та негласні слідчі 

(розшукові) дії, спрямовані на отримання інформації про її майновий стан та 

всіх співучасників до моменту вчинення корупційного злочину, про час набуття 

у власність майна, а також спосіб його передачі. Для доказування цієї 

обставини, слідчому, прокурору необхідно отримати інформацію від 

уповноважених органів, які проводять реєстрацію транспортних засобів, 

інформацію з реєстру речових прав на нерухоме майно, яке є власністю 

вигодоодержувача, його близьких родичів чи довірених осіб, інформацію з 

Національного агентства з питань запобігання корупції, Фонду державного 

майна України, органів державної податкової і митної служби, органів 

державного фінансового контролю в Україні, Антимонопольного комітету 

України, Національного банку України, Державної казначейської служби, 

Пенсійного фонду України, Державної служби фінансового моніторингу 

України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення тощо. 

Адже, за змістом частини 2 статті 19-2 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. [190] Національний банк 

України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, 

орган державного фінансового контролю в Україні, Національне агентство з 

питань запобігання корупції, а також інші державні органи, що здійснюють 

державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами 

законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним 

правопорушенням, віднесеним до підслідності Національного бюро, 

зобов’язані: 

1) передавати Національному бюро одержувані при здійсненні 

контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть 
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свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для 

попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро; 

2) за зверненням Національного бюро проводити у межах своєї 

компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням 

законодавства України фізичними та юридичними особами [190]. 

Водночас, не сприяє реалізації системної протидії корупції в частині 

виявлення активів відсутність законодавчої регламентації аналогічних 

повноважень  за іншими органами досудового розслідування, до підслідності 

яких належить здійснення досудового розслідування корупційних злочинів. 

За допомогою відкритого доступу до відповідних реєстрів (Реєстр речових 

прав на нерухоме майно, Єдиний державний реєстр декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

Єдиний державний реєстр МВС, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) можливо отримати 

інформацію про наявність рухомого та нерухомого майна, об’єктів 

незавершеного будівництва, цінних паперів, корпоративних прав, 

нематеріальних активів, а також про юридичних осіб, у яких суб’єкт 

декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером). У разі 

наявності сумнівів у достовірності даних відображених у відповідних відкритих  

реєстрах, орган досудового розслідування вправі звернутися до Національного 

агентства з питань запобігання корупції з метою проведення перевірки 

дотримання  антикорупційного законодавства. Шляхом скерування 

відповідного запиту органом досудового розслідування до підрозділів 

Державної фіскальної служби України можна отримати інформацію про 

наявність відкритих банківських рахунків, сплати державного мита, податку на 

дохід фізичних та юридичних осіб, бюджетного відшкодування податку на 

додану вартість тощо.  Орган досудового розслідування вправі витребувати 

інформацію із підрозділів Державної казначейської служби України з приводу 

здійснення перерахунку бюджетних коштів, наявності платіжних доручень при 
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розслідуванні кримінальних проваджень про корупційні злочини у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. Також важливе значення для доказування обставин, що 

майно одержане внаслідок вчинення корупційного злочину, є взаємодія 

Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) з 

органами досудового розслідування, яка відбувається шляхом надання 

узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з 

вчиненням корупційного злочину. У свою чергу, правоохоронні органи у мажах 

здійснення перевірки отриманих узагальнених матеріалів вправі направляти до 

Держфінмоніторингу запити щодо надання додаткової інформації та аналізу 

фінансових операцій тощо. 

Окрім зазначеного вище, необхідно встановити наявність фінансової 

спроможності для придбання у власність певного майна. З цією метою органу 

досудового розслідування необхідно отримати інформацію про наявність 

грошових коштів на банківських рахунках до моменту та після вчинення 

корупційного злочину, що можливо здійснити шляхом проведення тимчасового 

доступу до банківських рахунків відповідних осіб. Також необхідно встановити 

чи мало місце укладення цивільно-правових договорів (наприклад, купівлі-

продажу, оренди) та суми коштів одержаних від них. За таких обставин, 

органом досудового розслідування може бути доведено фінансову 

спроможність (неспроможність) придбання набутого майна вигодонабувачем 

(довіреними особами). Інакше кажучи, необхідно встановити чи існує 

невідповідність вартості майна легальному доходу особи. 

Водночас, для доказування факту, що конкретне майно набуте внаслідок 

вчинення корупційного злочину, недостатнім є з’ясування лише майнового 

стану особи, оскільки необхідно довести зв’язок між вчиненим корупційним 

злочином та набутим майном. У цьому випадку процес доказування у певну 

міру залежить від кількох обставин, а саме: сприяння самим заявником 

(вигододавцем) правоохоронним органам у документуванні факту прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди; наявність 
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документального підтвердження вчинення корупційного злочину (платіжні 

доручення, договори, акти прийняття виконаних робіт, журнали обліку 

ввіреного майна, квитанції тощо). 

 За таких обставин, в першому випадку, слідчим проводиться допит 

заявника, під час якого останній вказує, яке саме майно він повинен передати 

службовій особі чи особі, яка надає публічні послуги. У подальшому 

проводяться негласні слідчі (розшукові) дії – зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж; контроль за вчиненням злочину; аудіо-, 

відеоконтроль особи, у ході яких здійснюється фіксація обставин висунення 

вимоги передачі конкретного майна, а також факт його одержання. За умови, 

коли наявні документи, які підтверджують факт вчинення корупційного 

злочину, органом досудового розслідування призначаються почеркознавча та 

технічна експертизи документів. 

На жаль, не завжди правоохоронні органи мають змогу вжити заходів 

щодо запобігання можливості вигодонабувача розпорядитися набутим 

унаслідок вчинення корупційного злочину майном. Це пов’язано з багатьма 

чинниками, серед яких можна назвати невчасне виявлення факту вчинення 

корупційного злочину та здобуття доказів того, що майно набуте внаслідок 

одержання неправомірної вигоди. Наявність вказаних чинників не надають 

органу досудового розслідування можливості вчасного звернення (до моменту 

використання та реалізації предмета неправомірної вигоди) до слідчого судді з 

клопотанням про накладення арешту на майно, і, як наслідок, вигодоодержувач 

чи треті особи від одержаного внаслідок вчиненого корупційного злочину 

майна можуть отримати доходи.  

У законодавстві України відсутня дефініція поняття «доходи». Водночас, 

загальноприйнятою є класифікація доходів на активні (отримуються внаслідок 

укладення договорів купівлі-продажу, обміну тощо) та пасивні, які не 

потребують постійної участі особи в їх створенні та вимагають попередніх 

вкладень коштів чи зусиль (проценти, дивіденди, роялті тощо) [492, с.58; 632, 

с.30; 129, с. 101-102]. У цьому випадку доходами від майна, одержаного 
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внаслідок вчинення корупційного злочину, можуть бути ті, які отримані від 

реалізації такого майна, а також від його використання. У першому випадку 

передбачається отримання одноразового доходу внаслідок відчуження майна 

(укладення договору купівлі-продажу, ренти, дарування, обміну тощо) з 

позбавлення права власності на нього вигодоодержувача чи його довірених 

осіб.  

Доказування обставин, що доходи отримані внаслідок реалізації майна, яке 

одержане у ході вчинення корупційного злочину, є доволі складним. Це 

пов’язано з тим, що правоохоронним органам, окрім доведення обставин, що 

майно одержане внаслідок вчинення корупційного злочину, необхідно довести 

факт одержання доходу від реалізації вказаного майна. При цьому специфіка 

доказування залежить від виду злочинно набутого майна, яке реалізовано 

вигодоодержувачем [648, с.92]. 

Так, не викликатиме особливих складнощів доведення факту реалізації 

нерухомого майна, транспортних засобів, тобто того майна, право власності на 

яке відображається у відповідних державних реєстрах. У такому випадку 

органу досудового розслідування передусім необхідно встановити, хто набув у 

власність вказане майно, яким чином здійснювалось його відчуження та за яку 

суму. Це можливо здійснити шляхом витребування (отримання) інформації з 

відповідних державних реєстрів (Державний реєстр права власності на 

нерухоме майно, Єдиний державний реєстр МВС тощо) та документів 

(висновок оцінки майна), а також шляхом здійснення тимчасового доступу до 

документів, на підставі яких було відчужено майно. Вони можуть знаходитись 

у нотаріуса, який посвідчив факт відчуження майна, сервісних центрах МВС, а 

також в особи, яка набула у власність майно та особи, яка його відчужила. У 

такому випадку зазначені документи є беззаперечним доказом одержання 

доходу від реалізації майна, набутого внаслідок вчинення корупційного 

злочину, оскільки у них відображено ідентифікаційні дані відповідного майна, 

час, сума та інші суттєві умови його відчуження.  



133 
 

Водночас, поширеними є випадки, коли з метою уникнення сплати 

обов’язкових платежів (державного мита, податку на доходи фізичних осіб, 

військового збору), одержання субсидій та інших соціальних виплат, сторонами 

відповідної угоди свідомо вказується занижена сума доходу, одержаного від 

відчуження майна, а також здійснюється відповідно занижена оцінка його 

вартості. У такому випадку свідомо занижується розмір доходу одержаного від 

майна, яке набуте у ході вчинення корупційного злочину, а тому органам 

досудового розслідування  необхідно провести дії, спрямовані на встановлення 

дійсного розміру доходу від такого майна. Передусім тактично правильно буде 

встановити місцезнаходження (місце зберігання) доходів (грошових коштів, 

майна), одержаних внаслідок відчуження майна. Для цього необхідно провести 

обшук за місцем їх можливого зберігання. З метою з’ясування дійсного розміру 

доходу, одержаного вигодоодержувачем від відчуження такого майна, можливо 

провести товарознавчу експертизу, допит особи, яка набула його у власність, 

нотаріуса, який посвідчував угоду про його відчуження та допитати інших осіб, 

яким могли бути відомі умови укладення угоди.  

Водночас, навряд чи сторонами угоди про відчуження майна в ході 

проведення їх допиту, буде надана правдива інформація щодо суми та виду 

доходу, який одержаний внаслідок відчуження майна. За таких умов 

результативним для доказування цієї обставини є проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль 

місця, спостереження за особою, річчю або місцем. Під час проведення 

вказаних НСРД можна зафіксувати розмови про домовленість щодо справжньої 

суми, за яку відчужується майно, факт передачі грошових коштів або майна як 

виду доходу. Окрім того, потрібно провести обшук з метою виявлення та 

вилучення у суб’єкта корупційного злочину грошових коштів та в подальшому 

в ході проведення слідчих (розшукових) дій (допитів) витребування інформації 

про його майновий стан (отримання інформації з відкритих реєстрів, здійснення 

тимчасового доступу до всієї інформації, наявної в реєстрі електронних 
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декларацій, отримання інформації з податкових та митних органів), після чого 

встановити обставини їх законного чи незаконного походження. 

Доказування обставин одержання доходу від реалізації іншого майна 

(ювелірних виробів, будівельних матеріалів, товарів тощо), право власності на 

яке не відображається у відповідних державних реєстрах залежить від кількох 

обставин. Як правило, реалізація такого майна відбувається без укладення 

відповідних письмових угод, шляхом здійснення переговорів та усних 

домовленостей. За таких умов, досить складно ідентифікувати таке майно, 

встановити, хто набув його у власність, а також розмір отриманого доходу. 

Зазначені обставини можливо з’ясувати під час проведення одночасного 

документування факту одержання предмета неправомірної вигоди з подальшою 

його реалізацією. Наприклад, суддя за винесення рішення на користь 

відповідача у цивільній справі, одержав неправомірну вигоду у виді 

будівельних матеріалів, яку відразу реалізував шляхом продажу на підставі 

усних домовленостей іншій особі. У такому випадку під час документування 

його корупційної діяльності здобуваються також докази, які підтверджують 

факт одержання доходів від реалізації предмета неправомірної вигоди 

(будівельних матеріалів). Зволікання у проведенні слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій може призвести до втрати предмета 

неправомірної вигоди та унеможливлення отримання доказів про одержання 

доходу від його реалізації, як наслідок, неможливості застосування інституту 

спеціальної конфіскації. 

Не виключено, що правоохоронним органам про факт одержання 

неправомірної вигоди у вигляді майна та подальшої її реалізації стає відомо 

після вчинення корупційного злочину. У такому випадку здобути докази, які 

свідчать про те, що доходи одержані внаслідок вчинення корупційного злочину 

(одержання неправомірної вигоди), є надто проблемним, однак можливим у 

випадку здійснення комплексу дій, спрямованих на з’ясування обставин 

походження активів особи та наближених до неї осіб. У такому випадку, органу 

досудового розслідування необхідно вжити заходів щодо документування 
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корупційного злочину «незаконне збагачення», що ґрунтується на проведенні 

аналізу майнового стану суб’єкта до моменту одержання доходу від реалізації 

майна та після, а також фіксації перебування у фактичній власності суб’єкта 

предмета доходу та виключення законних способів його набуття у власність. 

Аналіз майнового стану суб’єкта, його витрат та прибутків, проводиться 

шляхом отримання інформації з відкритих реєстрів, з податкових та митних 

органів, державної прикордонної служби, туристичних фірм, з місця роботи про 

розмір заробітної плати та інших виплат, здійснення тимчасових доступів до 

банківських рахунків, отримання інформації, наданої органами державної 

влади. У такому випадку виводиться різниця між розміром законно набутого 

майна (активів) та майна (активів), законність підстав, набуття якого не 

підтверджено доказами. Орган досудового розслідування вправі звертатися з 

відповідним запитом до Національного агентства з питань запобігання корупції 

з метою проведення моніторингу способу життя суб’єкта корупційного 

злочину.  

Крім цього, необхідно розглянути доказування обставин одержання 

доходів, отриманих від використання майна, яке отримане внаслідок вчинення 

корупційного злочину. У цьому випадку майно залишається у власності 

вигодоодержувача, однак за його використання (наприклад, оренда, лізинг, 

прокат тощо) ним одержується дохід. Доказування одержання доходів від 

використання такого майна залежить від багатьох обставин, зокрема виду 

майна та способу його використання. Так, при доказуванні одержання доходу 

від використання нерухомого майна, транспортних засобів або іншого майна, 

яке має чіткі ідентифікаційні ознаки, особливих труднощів, якправило, немає, 

оскільки орган досудового розслідування під час виїзду, наприклад, на адресу 

місця розташування нерухомого майна, має змогу встановити, хто ним 

користується, з якого часу, на якій підставі, який порядок та розмір оплати за 

відповідне користування. Це можливо встановити під час проведення допиту 

осіб, які користуються майном, витребування або здійснення тимчасових 

доступів до відповідних договорів, платіжних документів тощо, здійснення 
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тимчасового доступу до банківського рахунку на який здійснюється оплата за 

користування майном, а також з урахуванням відомостей про кінцевого 

бенефіціарного власника майна. 

Як приклад, ухвалою Печерського районного суду Києва у кримінальному 

провадженні було накладено арешт на 1000 залізничних напіввагонів, що 

належали ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» як на майно, яке здобуте внаслідок вчинення 

корупційного злочину шляхом заборони користування та розпорядження 

зазначеним майном. На виконання цієї ухвали, ПАТ «Укрзалізниця» до 

військової прокуратури України надіслано листа про передачу їм в оперативне 

управління зазначених 1000 напіввагонів у зв’язку з необхідністю їх 

використання для забезпечення перевезень для усунення можливості настання 

негативних наслідків для економіки держави. З огляду на викладене 

Печерським районним судом Києва прийнято рішення про передачу 1000 

напіввагонів ПАТ «Укрзалізниця», на які було попередньо накладено арешт, в 

оперативне управління та користування з наданням права на комерційне 

використання зазначених об’єктів з правом передання в оренду та оперативне 

управління третім особам [598]. 

Відповідно до положень пункту 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління 

активами полягає в діяльності із володіння, користування та/або розпорядження 

активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у 

кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких 

активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також 

реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні [189]. При 

цьому управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, 

майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом 

реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Водночас, з аналізу 

положень пункту 4 частини 1 статті 9 Закону України «Про Національне 

агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
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одержаними від корупційних та інших злочинів» вбачається, що функції 

агентства полягають не у безпосередньому управлінні майном, ворганізації 

здійснення заходів, пов’язаних із управлінням такими активами. Таким чином, з 

практичногопогляду, управління арештованим майном може охоплювати 

користування, володіння, розпорядження майном, однак у такий спосіб, щоб 

забезпечити подальше безпосереднє управління відповідними спеціальними 

суб’єктами – управителем, реалізатором, банком тощо [360]. 

Запровадження діяльності АРМА в системі органів, які здійснюють 

реалізацію антикорупційної політики держави, є надзвичайно важливим, 

особливо в частині розслідування корупційних злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

оскільки саме при розслідування цієї категорії проваджень виникає 

необхідність у здійсненні управління майном, яке було здобуто злочинним 

шляхом або на кошти, отримані внаслідок корупційної діяльності. Це дає змогу 

ефективно використовувати вилучене майно з метою отримання доходу, а 

також здійснювати управління цілісними майновими комплексами. 

Набагато складнішим є доказування обставин одержання доходів від 

використання майна без укладення відповідних письмових договорів, а також 

майна, яке не має особливих ідентифікаційних ознак. Це пов’язано з тим, що 

таке майно складно відшукати та прослідкувати його переміщення, а 

відповідно, здобути докази, які засвідчують факт одержання доходів від нього. 

У цьому випадку орган досудового розслідування стикається з проблемою 

доказування розміру одержаного доходу від такого майна, встановлення 

періоду користування та обумовленого розміру оплати. Ці обставини можна 

встановити під час проведення обшуків в житлі та інших володіннях в особи, 

яка одержує дохід (вигодоодержувача), та особи, яка користується майном, у 

ході яких можна вилучити майно, від якого одержується дохід (предмет 

неправомірної вигоди), записники, акти прийому-передачі, розписки, квитанції 

про оплату тощо. Також необхідно здійснити тимчасовий доступ до 

банківських рахунків особи, яка надала у користування майно, в ході якого 
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можна встановити суму одержаного доходу та осіб, які його надали. Під час 

допиту відповідних осіб можна встановити на якій підставі та з якого часу 

здійснюється користування майном, а також суму коштів, одержаних від 

здійснення цих операцій. Наявність доказів, отриманих у ході проведення 

вказаних слідчих (розшукових) дій, зумовить можливість вжити заходів щодо 

забезпечення у подальшому застосування спеціальної конфіскації шляхом 

накладення арешту на відповідні доходи. 

Слід зазначити, що саме формулювання у пункті 6 частини 1 статті 91 КПК 

України «доходами від такого майна» викликає певні сумніви, оскільки 

вигодоодержувач може отримати доходи не лише від майна, набутого внаслідок 

вчинення корупційного злочину, але й від грошових коштів внаслідок прямих 

інвестицій з метою одержання прибутку від діяльності підприємства, укладення 

договорів позики, банківського вкладу тощо. За таких умов видається, 

необхідно внести відповідні зміни до пункту 6 частини 1 статті 91 КПК 

України, зазначивши, що у кримінальному провадженні підлягають 

доказуванню «обставини, які підтверджують, що грошові кошти та майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від них…». Таким чином, на 

наш погляд, необхідно більш детально зупинитися на доказуванні обставин, які 

свідчать про одержання доходів від грошових коштів, які здобуті внаслідок 

вчинення корупційного злочину. 

Доказування обставин про факт отримання службовою особою чи особою, 

яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг,  

доходів від грошових коштів, шляхом їх інвестування чи укладення договорів 

(позики, банківського вкладу), полягає у встановленні підприємства, в активи 

якого здійснювалось інвестування, банківської чи іншої фінансової установи з 

якою укладався відповідний договір, а також фізичних осіб, яким надавались 

грошові кошти у позику. Це можливо зробити шляхом витребування інформації 

від податкових органів щодо відкриття вигодоодержувачем депозитних 

рахунків, укладення договорів банківського вкладу, здійснення відповідних 
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членських внесків у кредитні спілки, а також здійснення платежів відповідно до 

умов інвестиційного договору тощо.  

У випадку відкриття в банківській установі депозитного рахунку 

(банківського вкладу), необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів 

документів із відкриття та обслуговування відповідного рахунку, а також 

доступ до інформації про рух коштів на вказаному рахунку. Крім цього, 

здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів із укладення 

інвестиційного договору, про участь у кредитних спілках та інших фінансових 

установах (платіжних бухгалтерських документів, відомостей про отримання 

доходів, заяв, угод,  договорів тощо), до інформації про рух коштів на 

банківських (розрахункових, депозитних) рахунках відповідних підприємств та 

фінансових установ, з метою встановлення факту надходження від суб’єкта 

(вигодоодержувача) грошових коштів та одержання відповідного доходу у виді 

відсотків, інвестиційного доходу, членського доходу тощо. У разі укладення 

договору позики з фізичною особою, то відповідно таким же чином необхідно 

здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів вказаного договору, 

примірник якого зберігається в нотаріуса, до банківських рахунків, через які 

здійснювалась оплата відсотків за користування грошима, відомостей про 

одержання плати за користування грошовими коштами. Наявність відповідної 

інформації дасть змогу органу досудового розслідування визначити суму 

одержаного доходу та провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії 

(допит, огляд документів, призначення експертизи, накладення арешту). 

Враховуючи те, що одним із суб’єктів корупційного злочину у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, є службова особа, яка відповідно до антикорупційного 

законодавства зобов’язана щорічно подавати декларацію про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру, то марним є сподівання, що вона 

укладатиме від свого імені відповідні договори і тим самим демонструватиме 

факт незаконного збагачення. За таких обставин важливим є проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з транспортних 
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телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо, відеоконтроль, 

виконання, виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації), у ході яких можна здобути 

відомості про третіх осіб, залучених вигодонабувачем до своєї злочинної 

діяльності, спрямованої на одержання доходу від грошових коштів, здобутих 

внаслідок вчинення корупційного злочину. У подальшому, шляхом проведення 

низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій (тимчасового доступу, 

огляду документації, проведення почеркознавчої, фоноскопічної експертиз, 

допиту) з’ясовуються обставини одержання доходів від грошових коштів 

вигодоодержувачем із залученням третіх («підставних») осіб.  

Таким чином, доказування обставин, які підтверджують, що грошові 

кошти та майно, одержані внаслідок вчинення корупційного злочину та/або є 

доходами від них, має важливе практичне значення, оскільки виступає 

підставою для застосування інституту спеціальної конфіскації. Тобто, за умов 

проведення органом досудового розслідування належного документування 

злочинної корупційної діяльності осіб та отримання доказів вказаної обставини, 

збільшаться надходження до державного бюджету та, водночас, боротьба з 

корупцією матиме більш дієвий характер [649, с.94]. Разом із тим, 

правоохоронними органами не приділяється належна увага доказуванню 

вказаної обставини, оскільки у жодному із проаналізованих вироків суду не 

застосовувався інститут спеціальної конфіскації щодо доходів, одержаних від 

майна чи грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення корупційного 

злочину. Також не застосовано спеціальної конфіскації щодо майна, належного 

третім особам (довіреним особам, близьким родичам), яке набуте внаслідок 

вчинення вигодонабувачем корупційного злочину. Фактично спеціальна 

конфіскація застосовується судом щодо предмета корупційного злочину, який 

безпосередньо вилучається органом досудового розслідування під час 

проведення слідчих (розшукових) дій. За таких обставин, неналежне 

доказування вказаної обставини унеможливлює відшкодування завданої шкоди 

державі, внаслідок вчинення корупційного злочину. 
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2.3 Обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання 

 

Звільнення від кримінальної відповідальності є передбаченою законом 

відмовою держави від застосування до особи, яка вперше вчинила злочин 

невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, обмежень її 

певних прав і свобод, які передбачені КК України. Таке звільнення можливе 

лише до набрання законної сили обвинувальним вироком суду та свідчить про  

припинення кримінально-правових відносин між особою, що вчинила злочин, і 

державою. Водночас, як справедливо зауважує Ю.В. Баулін,  звільнення особи 

від кримінальної відповідальності не свідчить про її виправдання, оскільки 

кримінальне провадження припиняється з нереабілітуючих для особи підстав, 

тому воно не виключає можливості притягнення її до цивільно-правової 

відповідальності за заподіяну майнову шкоду чи до дисциплінарної 

відповідальності [51, с.203-204]. 

Звільнення від покарання, на відміну від звільнення від кримінальної 

відповідальності, застосовується лише до засудженої особи, тобто такої, яку 

визнано винуватою у вчиненні злочину обвинувальним вироком суду і 

призначено передбачене санкцією статті покарання. Воно застосовується у тих 

випадках, коли мета покарання може бути досягнута без реального відбування 

покарання (у цілому чи його частини) або коли її досягнення надалі стає 

неможливим і таким, що не може досягнути мети його застосування (тяжка 

хвороба засудженого) чи недоцільним (давність виконання обвинувального 

вироку)[579]. Розмежовуючи поняття «звільнення особи від кримінальної 

відповідальності» від «звільнення від покарання», слід враховувати, що при 

звільненні особи  від кримінальної відповідальності держава відмовляється від 

реалізації потенційної відповідальності, а при звільненні від покарання – від 

реальної кримінальної відповідальності [52, с.58-60]. Застосування цих 

інститутів в окремих випадках призводить до фактичної безкарності злочинців, 
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унеможливлює досягнення мети кримінальної відповідальності. Водночас, з 

іншого боку, тенденція щодо звільнення осіб від кримінальної відповідальності 

чи від відбування покарання цілком відповідає сучасним європейським 

вимогам щодо гуманізації покарань та поступовому переходу від карального до 

відновлювального правосуддя [487, с.90-92]. 

До недавнього часу кримінальним законодавством України передбачалась 

можливість застосування інститутів звільнення від кримінальної 

відповідальності чи від покарання або його відбування відносно осіб, які 

вчинили корупційні злочини. Однак, законодавець, демонструючи своє 

бажання приборкати корупцію, яка є однією із основних загроз національній 

безпеці та політичній стабільності України, заборонив таке звільнення з метою 

посилити кримінально-правову реакцію на її прояви. Зокрема, прикінцевими 

положеннями Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» від 14.10.2014 № 1698-VII [190] до КК України були внесені зміни в 

частині виключення можливості звільнення осіб, які вчинили корупційні 

злочини, від кримінальної відповідальності у зв’язку з їх дійовим каяттям (ст. 

45 КК України), примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України), 

передачею особи на поруки (ст. 47 КК України) та зміною обстановки (ст. 48 

КК України), а також звільнення від відбування покарання з випробуванням 

(ст. 75, 79 КК України).  

Очевидно, запроваджуючи відповідні зміни, законодавець виходив із 

відомого афоризму про те, що «від злочину втримує не суворість покарання, а 

його невідворотність» та мав на меті присікти давно спрацьований механізм 

ухилення корупціонерів від реальної відповідальності, які у переважній 

більшості випадків звільнялися від відбування покарання з випробуванням. 

Однак, такий підхід вітчизняного законодавця навряд чи можна вважати дієвим 

та ефективним засобом протидії корупції, оскільки внаслідок заборони 

застосування інститутів звільнення від кримінальної відповідальності чи 

покарання, корупційних злочинів не стало менше. Окрім того, відсутність 

можливості звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання 
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корупціонерів на загальних засадах ускладнює процес доказування їх вини, 

викриття інших співучасників, відшукання майна, здобутого злочинним 

шляхом, можливості щирого каяття, активного сприяння розкриттю цього та 

інших корупційних злочинів тощо. Це пояснюється тим, що в обвинуваченого у 

вчиненні корупційного злочину, єдиним шансом уникнути покарання є 

заперечення висунутого обвинувачення, здійснення тиску на свідків, 

потерпілих, перекручування та приховування слідів злочину, оскільки у разі 

визнання вини йому буде призначено реальне покарання. Інакше кажучи, у 

випадку, коли б щодо особи-корупціонера була можливість застосування 

інститутів звільнення від кримінальної відповідальності чи від покарання на 

загальних підставах, то він би охочіше «пішов на контакт» із правоохоронними 

органами та сприяв розкриттю злочину, викрив інших співучасників тощо. 

Разом із тим, заборона застосування інститутів звільнення від 

кримінальної відповідальності чи від відбування покарання за вчинення 

корупційних злочинів не є універсальною, оскільки у КК України, все ж таки, 

передбачена така можливість за наявності певних підстав, а саме:  

1) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 

строків давності (ст. 49 КК України); 

2) звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК України); 

3) звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років (ст. 83 КК України); 

4) звільнення від покарання за хворобою (ст. 84 КК України); 

5) амністія (ст. 86 КК України) та помилування (ст. 87 КК України). 

Окрім того, в Особливій частині КК України також передбачені 

спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні 

злочини. Однак, таке звільнення може мати місце лише відносно осіб, які 

вчинили активний підкуп. Зокрема, в ч. 5 ст. 354 КК України вказується, що 

особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, 

звільняється від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені 
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статтями 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2 КК України, якщо після пропозиції, 

обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона – до отримання з інших джерел 

інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно із законом 

наділена правом повідомляти про підозру, – добровільно заявила про те, що 

сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого 

особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи 

обіцянку. Проте звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 

ст. 354 КК України можливе не у всіх випадках. Зокрема, воно не 

застосовується, якщо пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди 

були вчинені щодо службових осіб, коло яких визначено ч. 4 ст. 18 КК України 

[277]. О.О. Дудоров та Я.В. Ризак зазначають, що така підстава звільнення 

особи від кримінальної відповідальності покликана стимулювати суспільно 

корисну поведінку осіб, які порушили кримінальний закон, і спрямована на те, 

щоб розірвати кругову поруку, яка об’єднує учасників корупційних злочинів 

[165, с.87]. Така позиція є слушною, оскільки заохочення особи до позитивної 

суспільно-корисної поведінки є основним завданням спеціального виду 

звільнення від кримінальної відповідальності. Окрім того, добровільна заява 

правоохоронним органам про факт пропозиції, обіцянки чи надання 

неправомірної вигоди в подальшому надає їм можливість в рамках контролю за 

вчиненням корупційного злочину задокументувати факти одержання 

службовою особою чи особою, яка надає публічні послуги, неправомірної 

вигоди та притягнути її до кримінальної відповідальності. 

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України звільнення від кримінальної 

відповідальності слугує підставою для закриття кримінального провадження. 

Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності можуть бути 

виявлені як на досудових, так і в судових стадіях кримінального провадження, 

але рішення про закриття кримінального провадження зі звільненням особи від 

кримінальної відповідальності завжди приймається судом відповідно до норм 

матеріального права [227, с.67]. Таким чином, у випадку виникнення питання 

про звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин, 
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зокрема і корупційний, доказуванню мають підлягати обставини, що є 

підставою для такого звільнення. Такі обставини є різними та притаманні 

конкретному виду звільнення від кримінальної відповідальності. Тому 

конкретно зупинимось на кожній із них. 

Так, у ст. 49 КК України зазначено, що особа звільняється від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, які є 

різними залежно від ступеня тяжкості вчиненого злочину. Уцьому випадку 

доказування обставин, які є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності за корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг на підставі 

ст. 49 КК України, включає з’ясування матеріально-правових підстав 

звільнення від кримінальної відповідальності (закінчення строків давності, які 

передбачені у ст. 49 КК України, та відсутність обставин, що порушують їх 

перебіг) та процесуально-правових підстав такого звільнення (притягнення 

особи до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного злочину; 

згода обвинуваченого на звільнення від кримінальної відповідальності) [277]. 

У свою чергу, у випадках звільнення особи від кримінальної 

відповідальності (чи від кримінального покарання) за вчинення злочинів, 

зокрема і корупційних, суду необхідно надати докази, які підтверджують факт 

вчинення саме цією особою кримінального правопорушення та здійснити 

державний осуд того, хто вчинив злочин (визнати винним) (процесуально-

правова підстава). Окрім того, звільнення від кримінальної відповідальності на 

підставі ст. 49 КК України за вчинення корупційного злочину можливе лише в 

тому випадку, коли підозрюваний чи обвинувачений не заперечує проти цього, 

оскільки кримінальний процесуальний закон надає йому право заперечувати 

проти закриття кримінального провадження з цієї підстави (ч. 3 ст. 285 КПК 

України). У такому випадку досудове розслідування та судове провадження 

проводяться в повному обсязі в загальному порядку. Така позиція законодавця 

є виправданою, оскільки не виключені випадки, коли особу незаконно 

притягнуто до кримінальної відповідальності за, нібито, вчинення корупційного 
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злочину. Тому, якщо така особа впевнена у своїй невинуватості, то їй важливо 

на якій підставі буде закрито кримінальне провадження, зокрема на підставі 

відсутності в її діянні складу кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 284 КПК 

України) чи не встановлення достатніх доказів для доведення її винуватості в 

суді і вичерпані можливості їх отримати (ч. 3 ст. 284 КПК України), або ж на 

підставі звільнення від кримінальної відповідальності, коли вважається, що її 

вину повністю доведено (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України). Таким чином, 

з’ясування цієї обставини також входить до предмета доказування обставин, які 

є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Слід зазначити, що доказування матеріально-правової підстави 

звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 

строків давності включає з’ясування таких питань: 1) чи поширюються строки 

давності на вчинений особою корупційний злочин; 2) чи закінчились строки 

давності після вчинення злочину відповідного ступеня тяжкості; 3) чи 

переривались або зупинялись строки давності після вчинення злочину.  

Зауважимо, що з’ясування першого питання не становить труднощів та є 

лише формальністю, оскільки у переліку тих злочинів, за вчинення яких строк 

давності не поширюється, відсутні корупційні злочини. Для звільнення особи 

від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України необхідно 

також довести, що після вчинення корупційного злочину минув конкретно 

визначений проміжок часу. Безумовно, строки давності для злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, є різними та залежать від ступеня тяжкості  вчиненого 

злочину (наприклад, ч. 1 ст. 354 – 3 роки; ч. 4 ст. 368 – 15 років; ч. 3 ст. 368-2 – 

10 років; ч. 3 ст. 368-4 – 5 років тощо). 

Для з’ясування питання чи закінчились строки давності після вчинення 

відповідного корупційного злочину органу досудового розслідування необхідно 

визначити час вчинення особою злочину, яким відповідно до ч. 3 ст. 4 КК 

України визнається час вчинення особою передбаченої законом про 

кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. Строки давності 
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обчислюються з дня вчинення злочину до дня набрання вироком законної сили 

(ч. 1 ст. 49 КК України). Такий підхід законодавця є вдалим, оскільки 

визначення кінцевого моменту строків давності важливе для практики 

правозастосування, адже будь-які правові строки повинні мати у законодавстві 

свої межі. Це допомагає уніфікувати підхід при їх застосуванні та вирішенні 

судом питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності [131, 

с.320]. 

Разом із тим, доводиться констатувати, що у чинному кримінальному та 

кримінально-процесуальному законодавстві відсутнє законодавче визначення 

поняття «день вчинення злочину», що призводить до труднощів у 

правозастосовній діяльності щодо визначення початку перебігу строків 

давності. З цього приводу можна виокремити дві позиції. Зокрема, 

представники першої позиції вважають, що початковим моментом перебігу 

давності є день, коли злочин було вчинено [136, с.54; 216, с.208-209; 131, с.320; 

403, с.350]. Наприклад, якщо особа вчинила підкуп службової особи юридичної 

особи приватного права (ч. 1 ст. 368-3 КК України) 2 травня 2016 р., то сплив 

строку давності має починатися саме з цього дня, тобто 2 травня 2016 р.  

Натомість, представники другої позиції переконані, що початковий 

момент строку давності обчислюється з першої секунди доби, яка настає після 

вчинення злочину [289, с.179; 278, с.195; 382, с.149]. Так, якщо, службова особа 

вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 368 КК України, 18 жовтня 2013 р., то 

сплив строку давності починається з першої секунди 19 жовтня 2013 р. Аналіз 

судової практики щодо звільнення від кримінальної відповідальності за 

корупційні злочини на підставі ст. 49 КК України не дає відповіді на 

поставлене питання. У відповідних рішеннях суд вказує лише на день вчинення 

злочину, не визначаючи початкового та кінцевого моментів перебігу строку 

давності [447; 444; 597]. Як приклад, постановою Деснянського районного суду 

Києва від 17 травня 2013 року клопотання захисника про закриття 

кримінального провадження щодо М. по обвинуваченню у вчиненні ним 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, у зв’язку із закінченням строку 
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давності притягнення до кримінальної відповідальності задоволено з огляду на 

те, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за 

вчинення відповідного злочину сплив, оскільки злочин вчинено 13 березня 

2008 року [443]. Однак, у відповідному рішенні не визначена межа перебігу 

строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України. Очевидно, що це питання для 

суду не було принципово важливим, оскільки на той час строк давності 

притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного злочину 

становив два роки. Злочин вчинено 13 березня 2008 року, а рішення про 

звільнення від кримінальної відповідальності прийнято 17 травня 2013 р., тобто 

пройшло більше п’яти років, що явно засвідчує те, що минули строки давності 

застосування кримінального закону за одержання неправомірної вигоди. Разом 

із тим, з’ясування цього питання має вкрай важливе значення у тих випадках, 

коли початковий та кінцевий момент перебігу строку давності «йде в притик» із 

тим строком давності, який визначний у ч. 1 ст. 49 КК України щодо злочину 

відповідного ступеня тяжкості.  

Тому, початковий момент строку давності обчислюється з першої 

секунди доби, яка настає після вчинення злочину. Така позиція відповідає 

положенням КПК України, в якому регламентовано, що при обчисленні строків 

днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк 

(ч. 5 ст. 115). У цьому випадку прокурору необхідно надати суду допустимі та 

беззаперечні докази того, що злочин вчинено саме в конкретний час. Такими 

доказами вчинення корупційного злочину можуть бути протоколи слідчих та 

негласних слідчих (розшукових) дій, в яких зафіксовано конкретний час 

вчинення кримінального правопорушення або інша інформація, що на момент 

проведення відповідної слідчої (розшукової) дії було вчинено корупційний 

злочин (наприклад, протокол контролю за вчиненням злочину, протокол 

здійснення аудіо-, відеоконтролю особи, протокол аудіо-, відеоконтролю місця, 

протокол огляду місця події, протокол обшуку та їх відповідні додатки). 

Кінцевим моментом спливу строків давності в юридичній літературі 
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пропонують визнавати останню секунду 24 години останньої доби відповідного 

року [136, с.54; 289, с.180]. Так, наприклад, якщо початковим моментом 

перебігу строку давності за одержання службовою особою неправомірної 

вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України) визначений день 18 жовтня 2013 р., то 

кінцевим моментом спливу п’ятирічного строку давності вважатиметься 24 

година 17 жовтня 2018р. 

Наступне, що необхідно з’ясувати чи не переривались строки давності 

після вчинення корупційного злочину, тобто чи не було вчинено нового 

злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Відповідно до ч. 3 ст. 49 КК України  обчислення строків давності у цьому 

випадку починається з дня вчинення нового злочину. При цьому їх обчислення 

здійснюється окремо за кожний злочин. Тому, слідчий, прокурор чи інші 

суб’єкти доказування зобов’язаний надати суду докази, які підтверджують або 

спростовують факт вчинення особою нового злочину. Такими доказами є 

інформація (довідка про судимість) із спеціалізованих підрозділів МВС та 

НПУ, які ведуть відповідні обліки осіб, які вчинили злочини; рішення суду, 

яким особу визнано винуватою у вчиненні злочину; процесуальні рішення 

слідчого, прокурора, у яких встановлений факт вчинення корупційного злочину 

чи інших злочинів тощо. 

Для застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності 

на підставі ст. 49 КК України обов’язково необхідно також встановити чи 

ухилялася особа, що вчинила корупційний злочин, від слідства та суду. Факт 

такого ухилення свідчить про те, що зберігається суспільна небезпечність особи 

і тому залишається необхідність притягнення її до кримінальної 

відповідальності [482, с.152]. Такими доказами можуть бути рішення слідчого, 

прокурора, суду про оголошення підозрюваного (обвинуваченого) в розшук та 

зупинення досудового розслідування або судового провадження у зв’язку з 

його розшуком, процесуальні рішення слідчого, прокурора, суду про 

відновлення досудового розслідування (судового провадження), інформація 

спеціальних підрозділів МВС, в якій містяться відомості про перебування особи 
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в розшуку, а також проведення допитів родичів підозрюваного, інформація про 

перетин кордону тощо. 

Закінчення строків давності є не лише підставою для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, але й від відбування покарання. Зазначені 

інститути мають як спільні, так і відмінні риси. Зокрема, до спільних слід 

відносити те, що як при звільненні від кримінальної відповідальності, так і від 

відбування покарання, особа не піддається каральному впливу у випадку, якщо 

минули визначені законом строки. Окрім того, не відрізняються особливості 

зупинення та переривання перебігу строків давності, а також процес їх 

доказування, тому повторно не варто на цьому зупинятися.  

Водночас, основною і єдиною відмінною рисою вказаних інститутів є 

перебіг строків давності, оскільки особа звільняється від відбування покарання, 

якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано в 

певні строки. Таким доказом є обвинувальний вирок суду, в якому вказано дату 

його винесення та відомості про набрання ним законної сили. Крім цього, 

доказом набрання законної сили обвинувальним вироком може бути відповідна 

довідка (інформація, лист тощо) суду, який виносив обвинувальний вирок.  

Окремого розгляду потребує питання доказування обставин, які є 

підставою для спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності 

за вчинення корупційних злочинів. Таке звільнення є можливим за наявності 

сукупності двох умов: 1) особа до отримання з інших джерел інформації про 

цей злочин органом, службова особа якого згідно із законом наділена правом 

повідомляти про підозру, добровільно заявила про те, що сталося, такому 

органу; 2) особа активно сприяла розкриттю злочину особи, яка одержала 

неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку. 

Критикуючи такий підхід законодавця, В.М. Киричко зауважує, що таке 

законодавче рішення є грубою помилкою, що може спричинити негативні 

наслідки на практиці у вигляді порушення прав осіб, які внаслідок вимагання 

пропонували, обіцяли або надали неправомірну вигоду. Тобто, на думку цього 

автора, законодавець визнає дії осіб, які внаслідок вимагання пропонували, 



151 
 

надали або передали неправомірну вигоду, злочинними [224, с.280-281]. 

Законодавець, виключивши вимагання неправомірної вигоди як одну з умов 

звільнення від кримінальної відповідальності, тим самим розширив можливість 

осіб, які пропонували, обіцяли або надали неправомірну вигоду, бути 

звільненими від такої відповідальності. Зокрема, звільнення від кримінальної 

відповідальності тепер можливе не лише у випадку, коли мало місце вимагання 

службовою особою або особою, яка надає публічні послуги неправомірної 

вимоги, але й тоді, коли особа добровільно запропонувала, пообіцяла або 

надала неправомірну вигоду. Не вдаючись до дискусії з цього приводу, все ж 

зазначимо, що підхід законодавця не видається вдалим, оскільки 

унеможливлює притягнення особи до кримінальної відповідальності за 

провокацію підкупу, а також за співучасть у вчиненні цього злочину.  

Доказування першої умови звільнення від кримінальної відповідальності 

за вчинення корупційного злочину полягає у встановленні факту, що особа з 

власної волі, однак не обов’язково за власною ініціативою, повідомила 

правоохоронним органам про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної 

вигоди службовій особі або особі, яка надає публічні послуги. Таке 

повідомлення може бути здійснене шляхом написання заяви, безпосереднє 

з’явлення до правоохоронного органу з приводу вчинення особою 

неправомірних дій (пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди), 

надання показань у кримінальному провадженні, розпочатому за іншим фактом. 

Уцьому випадку добровільність полягає в тому, що особа усвідомила 

злочинність свого діяння та, не будучи викритою правоохоронними органами, 

повідомила про вчинені нею дії. Основним документальним доказом 

добровільного повідомлення про пропозицію, обіцянку або надання 

неправомірної вигоди є заява, протокол прийняття усної заяви, а також 

протокол допиту, чи документ, який підтверджує здійснення телефонного 

повідомлення до правоохоронного органу. У зазначених документах повинна 

міститися інформація про дату та час здійснення повідомлення. Наявність такої 

інформації є досить важливою, оскільки не виключені випадки попереднього 
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надходження інформації про вчинення корупційного злочину з інших джерел 

(наприклад, із засобів масової інформації, повідомлення вигодонабувача тощо). 

Однак, навіть у такому випадку зазначена особа буде звільнена від 

кримінальної відповідальності, якщо буде доведений факт, що їй не були відомі 

відомості про отримання правоохоронним органом з інших джерел інформації 

про вчинення нею корупційного кримінального правопорушення. Цей факт 

можна довести шляхом проведення допитів осіб, з якими спілкувалася особа 

після вчинення нею злочину (зокрема, за допомогою засобів зв’язку) до 

моменту добровільного повідомлення про пропозицію, обіцянку або надання 

неправомірної вигоди; допиту вигодонабувача тощо. Проведення відповідних 

слідчих (розшукових) дій необхідне із метою унеможливлення того чи була 

відома такій особі інформація, до моменту подання нею заяви, про отримання 

правоохоронним органом з інших джерел відомостей про вчинення нею 

корупційного кримінального правопорушення. У заяві, протоколі прийняття 

усної заяви, а також протоколі допиту необхідно зазначити відомості про те, що 

спонукало заявника  до вчинення злочину (наприклад, прагнення уникнути 

кримінальної відповідальності, докори сумління тощо), чи за власною 

ініціативою він заявив про факт пропозиції, обіцянки або надання ним 

неправомірної вигоди та, що стало приводом такого звернення, чи готовий 

заявник допомогти викрити вигодонабувача. 

Формулювання першої умови звільнення від кримінальної 

відповідальності за вчинення корупційного злочину, викликає певні 

зауваження. Зокрема, з аналізу ч. 5 ст. 354 КК України не зрозуміло, якому саме 

органу чи службовій особі зобов’язана повідомити особа, яка запропонувала, 

пообіцяла або надала неправомірну вигоду, оскільки навряд чи пересічному 

громадянину відомо, хто уповноважений відповідно до закону повідомляти про 

підозру. Наприклад, особа звернулася з відповідною заявою у підрозділ поліції, 

в якій відсутній слідчий підрозділ, а інші службові особи не уповноважені 

повідомляти про підозру. У такому випадку, видається, що необхідно 

конкретизувати в ч. 5 ст. 354 КК України перелік правоохоронних органів 



153 
 

(органи прокуратури, органи національної поліції, Служба безпеки України, 

Національне антикорупційне бюро, державне бюро розслідувань, органи, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства), до яких 

особі необхідно звернутися із заявою про вчинений нею корупційний злочин. 

Для звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення нею 

корупційного злочину доказуванню підлягає також факт того, що особа активно 

сприяла розкриттю злочину службової особи або особи, яка надає публічні 

послуги, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи 

обіцянку. Активне сприяння у розкритті злочину полягає в участі особи 

(заявника) в проведенні слідчих (розшукових) дій, спрямованих на надання 

будь-якої допомоги у встановленні правоохоронним органам обставин 

кримінального провадження, зокрема, викриття співучасників злочину, надання 

інформації про час, місце та спосіб передачі неправомірної вигоди. 

Безпосередня участь у проведенні слідчих дій (негласних слідчих діях), 

спрямованих на викриття вигодонабувача та документування його злочинної 

діяльності. Власне доказування «активного сприяння» як підстави звільнення 

від кримінальної відповідальності полягає в отриманні та в подальшому 

наданні, документів які б вказували в чому саме заявник проявив таке 

сприяння. У випадку вчинення корупційних кримінальних правопорушень, 

такими доказами можуть бути відомості, надані під час проведення слідчих 

(розшукових) дій (допит особи, слідчий експеримент), у якому міститься 

інформація про участь інших осіб у вчиненні цього або інших кримінальних 

правопорушень, інформація про місцезнаходження грошових коштів (або іншої 

вигоди),  протоколи контролю за вчиненням злочину за участі вказаної особи 

тощо.  

Окремого розгляду потребує питання щодо доказування обставин, які є 

підставою для звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років. В.О. Меркулова справедливо зазначає, що 

звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років, є засобом випробування засуджених жінок, оскільки 



154 
 

держава надає їй можливість довести своє виправлення без відбуття частини 

призначеного судом покарання, витримавши випробувальний термін [359, с.24-

30]. Відповідний кримінально-правовий інститут може бути застосований лише 

на стадії реального виконання призначеного судом покарання (відбування 

покарання), оскільки кримінальний закон забороняє звільняти таких осіб з 

моменту призначення судом покарання за вчинення корупційних злочинів 

(ст.79 КК України). З такою позицією законодавця, очевидно, що не можна 

погодитись, оскільки охорона дитинства та спеціальних функцій матері не 

повинна обмежуватись процесуальним моментом (стан вагітності у момент 

призначення покарання чи під час відбування покарання). Тому, в обох 

випадках судом повинна бути надана можливість цій категорії осіб реально не 

відбувати покарання, за умови виконання покладених на них обов’язків. Окрім 

того, видається, що ступінь суспільної небезпеки жінок, які вчинили корупційні 

злочини, аж ніяк не можна прирівнювати до ступеня суспільної небезпеки тих 

жінок, які вчинили вбивство, розбій, катування чи інші тяжкі або особливо 

тяжкі злочини, оскільки корупційним злочином не заподіюється шкода життю 

чи здоров’ю людини, що вважається найвищою соціальною цінністю. Інакше 

кажучи, корупційні злочини не відносяться до насильницьких злочинів, у яких 

особа злочинця характеризується глибокою особистісною деформацією, 

імпульсивною агресивністю та стійкою антисоціальною установкою. Тому 

корупційні злочини не повинні перебувати у переліку «на одному рівні» із 

тяжкими та особливо тяжкими злочинами, що унеможливлює застосування 

інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок 

і жінок, які мають дітей віком до семи років у разі призначення покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення ними корупційного 

злочину.За таких умов, видається, що ч. 1 ст. 79 КК України потрібно викласти 

у наступній редакції: «У разі призначення покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі вагітним жінкам або жінкам, які мають дітей віком до семи 

років, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п’яти років за 

тяжкі і особливо тяжкі злочини, суд може звільнити таких засуджених від 
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відбування як основного, так і додаткового покарання з встановленням 

іспитового строку у межах строку, на який згідно з законом жінку може бути 

звільнено від роботи у зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною 

семирічного віку» [753, с.47-52]. 

З аналізу ст. 83 КК України випливає, що доказуванню підлягають такі 

обставини: 1) стан вагітності жінки чи народження дитини; 2) наявність сім’ї 

або родичів засудженої, що дали згоду на спільне з нею проживання, або 

можливість самостійного забезпечення належних умов для виховання дитини. 

У свою чергу, основним доказом того, що засуджена жінка перебуває у стані 

вагітності є відповідний документ, виданий медичною частиною установи 

виконання покарань (довідка, висновок лікарської комісії). Що стосується 

доказування факту народження дитини, то у цьому випадку першочерговим 

документом буде довідка медичного закладу про народження дитини, а також 

свідоцтво про народження. Зазначені обставини повинні бути також 

підтверджені за необхідності свідченнями інших осіб.  

Більш складнішим є доказування наявності другої обставини – наявності 

сім’ї або родичів засудженої, що дали згоду на спільне з нею проживання, або 

можливості самостійного забезпечення належних умов для виховання дитини. 

Так, первинними доказами є довідка про склад сім’ї з місця проживання 

засудженої, яка підтверджує наявність сім’ї та родичів, відповідна письмова 

згода (заява) на спільне проживання з засудженою та надання останній 

допомоги у вихованні та утриманні дитини, а також, за можливості, 

безпосереднє підтвердження своєї згоди в судовому засіданні. Однак, 

положення ч. 2 ст. 83 КК України не вносять ясності з приводу визначення 

переліку родичів, які повинні надати таку згоду, а також не врегульоване 

питання з приводу того чи вважатиметься достатнім доказом наявність згоди 

лише одного члена сім’ї при наявності заперечень іншими членами сім’ї. У 

цьому випадку видається, вирішальною згодою слід вважати згоду особи, у 

власності якої є житло, доказом наявності якого може бути свідоцтво про право 

власності, витяг із реєстру речових прав чи інші документи, які підтверджують 
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право розпоряджатися житлом і, тим самим, підтверджує можливість 

забезпечення місцем проживання дитини засудженої.  

У свою чергу, проблеми в доказуванні можливості самостійного 

забезпечення належних умов для виховання дитини полягають у тому, що 

законом не визначено, що саме слідчому, прокуророві чи суду слід вважати  під 

«належними умовами». За таких умов, суд повинен на власний розсуд 

визначати належність умов або залучити для цього відповідні служби. 

Очевидно, що для доведення обставин забезпечення засудженою нормальних 

умов життя її дитини необхідно, передусім, встановити наявність власного 

житла або можливість його придбання чи оренди. Окрім того, на наш погляд, 

до належних слід відносити умови, які забезпечують можливість фізичного, 

інтелектуального, культурного розвитку дитини, її природних здібностей тощо. 

Таким чином, доказування можливості засудженої самостійно забезпечувати 

належні умови для виховання дитини полягає у наданні документів, які 

підтверджують її фінансово-матеріальний стан (виписки по рахунках, довідки 

про наявність вкладів у фінансових установах, документи про наявність іншого 

цінного майна, свідоцтво про право власності на житло чи витяг з реєстру 

речових прав на нерухоме майно, акт обстеження житлово-побутових умов, 

витребування характеристик з місця проживання та роботи тощо), а також 

документи, які підтверджують можливість її подальшого працевлаштування. 

Особливості доказування обставин, які є підставою для звільнення від 

покарання за хворобою за вчинення корупційного злочину полягають у 

наступному. Відповідно до ч. 1,2 ст. 84 КК України особа звільняється від 

покарання, якщо вона під час його відбування захворіла на психічну хворобу 

(що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або 

керувати ними) або іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню 

покарання. Схоже положення передбачене у п. 1 ч. 1 ст. 536 КПК України, 

однак у вказаній статті йдеться не про звільнення особи від відбування 

покарання, а відстрочку виконання вироку, що є більш правильним, оскільки у 

разі її одужання, вона повинна бути направлена для відбування покарання. 
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Проте, на наш погляд, більш правильно говорити про звільнення від покарання 

за хворобою у випадку, якщо особа не одужала або ж час, протягом якого до неї 

застосовувалися примусові заходи медичного характеру, зарахувався в строк 

покарання. 

Згідно з ч. 1, 2 ст. 84 КК України та п. 1 ч. 1 ст. 536 КПК України 

підставою для порушення питання про можливість звільнення засудженого від 

відбування покарання за хворобою є наявність двох обов’язкових умов: 

1) наявність тяжкої хвороби засудженого; 2) така хвороба перешкоджає 

відбуванню покарання. В юридичній літературі під першою умовою звільнення 

від відбування покарання розуміють фізичну та (або) психічну хворобу 

засудженої особи [609, с.546]. При цьому під час застосування звільнення особи 

від відбування покарання через психічну хворобу суд не уповноважений 

оцінювати обставини, які стосуються вчиненого злочину, особи винного чи 

тривалості не відбутої частини покарання, оскільки до уваги береться лише 

стан психічного здоров’я. Що стосується звільнення від покарання за іншою 

тяжкою хворобою (фізична хвороба), то в такому випадку суд також повинен 

враховувати тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу 

засудженого та інші обставини справи. Така позиція законодавця є 

виправданою, оскільки психічне захворювання таким чином змінює свідомість 

засудженого, що він перестає сприймати покарання як певний захід примусу за 

вчинений ним злочин. Тобто, така особа не здатна повноцінно піддаватись 

каральному впливу держави. Натомість, тяжке фізичне захворювання, як 

правило, не тягне за собою таких наслідків [650, с.259]. 

Отже, доказування наявності тяжкої хвороби у засудженого здійснюється 

на підставі висновку спеціальної лікарської комісії про медичне обстеження 

засудженого, який готується начальником установи (органу) виконання 

покарань чи слідчого ізолятора та надсилається до суду з поданням про 

звільнення особи від відбування покарання. У такому висновку повинні 

міститися відомості про перебіг самого захворювання, його тривалість, вид 

лікування тощо. Окрім того, наявність в особи тяжкого захворювання може 
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бути підтверджена висновком судово-медичної експертизи у випадку, якщо у 

суду є сумніви щодо достовірності та обґрунтованості поставленого діагнозу. 

Разом із поданням до суду надсилаються копія вироку, особова справа 

засудженого, а також відомості, які характеризують поведінку засудженого під 

час відбування покарання. 

Разом із тим, у практичній діяльності існують випадки, коли про 

наявність тяжкого захворювання, яке може бути підставою для звільнення 

особи від покарання за хворобою відоме під час проведення досудового 

розслідування. У такому разі, встановлення наявності такого захворювання 

шляхом проведення судово-медичної, судово-психіатричної експертиз є 

обов’язковим для слідчого, прокурора та підлягає доказуванню з урахуванням 

положень ч. 2 ст. 9 КПК України щодо обов’язку виявлення обставин як тих, 

які викривають, так і тих, які виправдовують підозрюваного, та тих, що 

пом’якшують покарання. 

З аналізу положень ч. 2 ст. 84 КК України випливає, що особа, яка 

вчинила корупційний злочин, може бути звільнена від покарання або від 

подальшого його відбування у випадку, якщо вона захворіла на іншу тяжку 

хворобу після вчинення злочину або постановлення вироку. Разом із тим, не 

виключені випадки, що особа могла вчинити злочин вже маючи тяжку 

(фізичну) хворобу. Однак, законодавець не передбачив можливості звільнення 

від покарання таких осіб, що суперечить принципу гуманізму. Така позиція є 

незрозумілою, оскільки не залежно від того чи особа захворіла на тяжку 

хворобу до моменту вчинення злочину чи після його вчинення вона, за 

наявності підстав, передбачених ст. 84 та п. 1ч. 1 ст. 536 КПК України, повинна 

бути звільнена від покарання або його відбування, оскільки її тяжкий стан 

здоров’я фактично перешкоджатиме здійсненню на нього виправного впливу 

покарання. На основі наведеного вищепропонуємо внести відповідні корективи 

у зміст ч. 2 ст. 84 КК України та викласти її в такій редакції: «Особа, в якої було 

тяжке (фізичне) захворювання на момент вчинення злочину і яка не одужала до 

моменту постановлення вироку, чи яка після вчинення злочину або 
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постановлення вироку захворіла на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає 

відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого 

його відбування». 

Наступною обставиною, яка підлягає доказуванню, є встановлення факту 

того, що тяжка хвороба перешкоджає відбуванню покарання, оскільки якщо це 

не доведено, то відстрочення виконання вироку не застосовується. Наказом 

Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 

15.08.2014 № 1348/5/572 затверджено «Порядок організації надання медичної 

допомоги засудженим до позбавлення волі», у якому у Додатку 12 передбачено 

відповідний Перелік [439]. Однак, встановлення лише самого факту про те, що 

тяжка хвороба засудженого передбачена у Переліку, без наявності інших 

доказів, які підтверджують дійсний стан здоров’я засудженого, не слугуватиме 

підставою для його звільнення. Як приклад, колегія суддів Апеляційного суду 

Полтавської області дійшла висновку, що надані обвинуваченим у вчиненні 

злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, документи не дають підстав 

для звільнення його від відбування покарання у зв’язку із хворобою, оскільки 

«у наданих довідках обвинуваченим хвороба, хоча і відноситься до тих, що 

зазначені в «Переліку захворювань, які є підставою для подання в суди 

матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання», 

але наявність у нього хвороби не підтверджено спеціальною медичною 

комісією з обов’язковим залученням фахівців відповідного профілю установ 

органів охорони здоров’я» [586]. На ухвалу колегії суддів від 09.09.2015 р. була 

висловлена окрема думка судді В.П. Томилка, який вважає, що обвинувачений 

хворіє на тяжку хворобу, яка відповідно до вказаного вище Переліку є 

підставою для звільнення його від відбуття покарання [397]. 

Водночас, наявність лише тяжкої хвороби засудженого не є єдиною 

умовою, яка передбачає звільненню від відбування покарання. Тому у випадку 

відсутності інших документів, а зокрема, висновку спеціальної лікарської 

комісії, у якому містяться відомості про перебіг самого захворювання, його 

тривалості, а також підтвердження факту, що така хвороба перешкоджає 
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відбуванню покарання, суд не має права прийняти рішення про таке звільнення 

особи на підставі ч. 2 ст. 84 КК України. 

Видається, що встановлення обставин, які в подальшому можуть бути 

підставою для звільнення особи від покарання, є обов’язком слідчого, 

прокурора, суду, які повинні з’ясувати наявність чи відсутність тяжкої фізичної 

хвороби у підозрюваного (обвинуваченого) шляхом призначення судово-

медичної експертизи. Однак у КПК України це питання жодним чином не 

регламентовано. Зокрема, у ст. 242 КПК України серед випадків обов’язкового 

призначення судово-медичної експертизи не передбачено її проведення для 

встановлення захворювання у підозрюваного, що може бути підставою для його 

звільнення від відбування покарання. 

Таким чином, вважаємо, у випадку наявності відомостей у кримінальному 

провадженні про наявні захворювання у підозрюваного, слідчий, прокурор 

зобов’язаний залучити експерта відповідної спеціалізації для проведення 

комісійної судово-медичної експертизи з метою встановлення наявності 

захворювань у підозрюваного, які можуть бути підставою для звільнення особи 

від відбування покарання. 

Тому, пропонуємо внести зміни до ст. 242 КПК України, доповнивши 

частину 2 пунктом 7, який викласти у такій редакції: «встановлення 

захворювання підозрюваного (обвинуваченого) за наявності відомостей про 

його наявність».  

Необхідність передбачення в КПК України вимоги про обов’язковість 

проведення експертизи для встановлення захворювання підозрюваного 

(обвинуваченого) випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 91 КПК України щодо 

обов’язку доказування обставин, що є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання. Адже, у такому випадку, 

висновок судово-медичної експертизи, яким буде встановлено наявність 

захворювань у підозрюваного (обвинуваченого), є підставою для звільнення 

його від відбування покарання. 
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Повертаючись до питання доказування другої умови звільнення від 

відбування покарання за хворобою (тяжка хвороба перешкоджає відбуванню 

покарання), очевидно, що основним документом, який це підтверджує повинен 

бути той же висновок спеціальної лікарської комісії про медичне обстеження 

засудженого, у якому повинно вказуватись, що те чи інше захворювання 

становить небезпеку для життя засудженого та може  призвести до серйозного 

погіршення його здоров’я, а відтак перешкоджає відбуванню покарання. 

Відсутність відповідного документа є підставою для відмови суду у звільненні 

особи від відбування покарання за хворобою. Окрім того, необхідно довести 

факт, що стаціонарне лікування засудженого в умовах відбування покарання не 

дало бажаного результату і призвело до погіршення його стану. Європейський 

суд з прав людини до однієї із умов, яку необхідно розглядати під час 

вирішення питання про можливість звільнення засудженого за хворобою, яка 

перешкоджає відбуванню покарання, відносить адекватність та дієвість 

медичної допомоги, яка надається в умовах  відбування покарання [524]. Така 

позиція є слушною, оскільки у випадку наявності у засудженого тимчасової 

тяжкої фізичної хвороби його поміщують до лікувального закладу місць 

позбавлення волі, і якщо лікування дало позитивні результати, то в такому 

випадку немає підстав звільняти особу від відбування покарання за хворобою 

[754, с.208-215]. 

Нарешті, останніми видами звільнення від покарання є  амністія (ст. 86 

КК України) та помилування (ст.87 КК України), що «є однією із форм 

прощення державою осіб, які вчинили злочин» [318, с.218]. Відповідно до ст. 1 

ЗУ «Про застосування амністії в Україні» від 14.05.2014 особи, визнані 

винними у вчиненні злочину обвинувальним вироком суду, кримінальні 

провадження стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не 

набрали законної сили, можуть бути повністю або частково звільнені від 

відбування покарання. Однак, відповідне положення не можна застосовувати у 

повну міру щодо осіб, які вчинили корупційні злочини. Зокрема, кримінальним 

законодавством передбачена заборона звільнення від відбування покарання 
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відносно такої категорії осіб, якщо вони визнані винними у вчиненні 

корупційних злочинів, вироки стосовно яких не набрали законної сили. Окрім 

того, відповідне звільнення можливе лише за умови фактичного відбуття 

певних  строків покарання, передбачених ч. 3 ст. 81 КК України. 

Натомість, помилування відповідно до п. 13 Положення про порядок 

здійснення помилування від 21.04.2015 № 223/2015 [433] здійснюється 

Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи на підставі 

відповідного Указу. Однак щодо осіб, які вчинили корупційні злочини, 

законодавець знову передбачає певні обмеження. Зокрема, такі особи можуть 

бути звільнені від відбування покарання в порядку помилування після 

фактичного відбуття ними строків, встановлених ч. 3 ст. 81 КК України. 

Доказування обставин про звільнення від покарання за вчинення 

корупційних злочинів на підставі Закону України про амністію або акта про 

помилування не становить особливих труднощів та є лише формальністю, 

оскільки таке звільнення можливе лише за умови відбуття певного визначеного 

строку покарання. У вказаній категорії основними доказами є документ з 

установи виконання покарань, який доказує факт відбуття визначного терміну, 

а також документи, які підтверджують, що засуджений є суб’єктом, до якого 

може бути застосоване звільнення від покарання на підставі акта амністії 

(наявність інвалідності, наявність неповнолітніх дітей, особа, яка досягла 

пенсійного віку, тощо). 

Підготовку матеріалів до розгляду клопотання про помилування та 

повідомлення заявника про результати такого розгляду здійснює Департамент з 

питань помилування Адміністрації Президента України. При цьому під час 

розгляду клопотання про помилування враховуються ступінь тяжкості 

вчиненого злочину, строк відбутого покарання, особа засудженого, його 

поведінка, щире каяття, сімейні та інші обставини, а також думка адміністрації 

установи виконання покарань або іншого органу, який виконує покарання (п. 9 

Положення про порядок здійснення помилування від 21.04.2015). 
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З огляду на зазначене для застосування помилування щодо особи 

важливим є доказування вказаних обставин. Такими доказами можуть бути 

документи з установи виконання покарань, які характеризують особу 

засудженого, його поведінку за час відбування покарання, кількість 

застосованих до нього стягнень та заохочень тощо. Окрім того, до особистого 

клопотання про помилування можуть долучатися й інші документи, зокрема 

документи, які підтверджують наявність наукового ступеня, вченого звання, 

досягнень у спорті, творчості тощо, які позитивно характеризують засудженого 

та підтверджують, що відповідна особа може бути суспільно корисною [753, 

с.47-52]. 

Отже, підсумовуючи викладене, доходимо висновку, що доказування 

обставин, які є підставою для звільнення осіб, які вчинили корупційні злочини 

від кримінальної відповідальності та покарання полягає в отриманні суб’єктами 

кримінального провадження відомостей, підтверджених відомостями, що 

свідчать про можливість виправлення відповідної особи без ізоляції від 

суспільства або те, що така особа втратила суспільну небезпеку чи пройшли 

законодавчо визначені терміни притягнення до кримінальної відповідальності 

(покарання). 

 

2.4 Обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру  

 

Відповідно до статті 80 Цивільного кодексу України юридичною особою 

є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка 

наділена цивільною правоздатністю (здатність мати цивільні права та 

обов’язки) і дієздатністю (здатність набувати власними діями цивільні права і 

брати на себе цивільні обов’язки), а також може бути позивачем та 

відповідачем у суді [621]. 23 червня 2013 року Верховною Радою України 

прийнято Закон України № 314-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
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актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським 

Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних 

осіб» [453], на підставі якого внесено зміни до норм КК України (статті 96-1 - 

96-10 Розділу ХІV-1) та КПК України (п. 7 ч. 1 ст. 91) в частині запровадження 

інституту заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Вказані положення базуються на нормах міжнародного законодавства, 

відповідно до яких кожна Держава-учасниця забезпечує застосування щодо 

юридичних осіб, які притягуються до відповідальності, ефективних і таких, що 

здійснюють стримувальний вплив, кримінальних або некримінальних санкцій, 

зокрема грошових (ч. 4 ст. 26 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 

корупції від 31 жовтня 2003 р.; ч. 4 ст. 10 Конвенції Організації Об’єднаних 

Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000) [243; 

242]. 

Разом із тим, заходи кримінально-правового характеру за вчинення 

корупційних злочинів застосовуються не до всіх юридичних осіб, а лише щодо 

визначеного кола, зокрема підприємств, установ чи організацій, крім державних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що 

повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого 

бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій 

(ч. 1 ст. 96-4 КК України). З цього приводу Н.В. Кимлик зазначає, що 

законодавець необґрунтовано звузив коло юридичних осіб, на яких 

поширюються заходи кримінально-правового характеру, проігнорувавши тим 

самим принцип рівності прав та інтересів. На думку цього автора, корупційні 

злочини є поширеним явищем в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, а також серед юридичних осіб публічного права. Це пов’язано 

з тим, що вони створюються в галузях господарства загальнодержавного чи 

місцевого значення та, зазвичай, мають монопольне становище на ринку [221, 

с.135]. З такою позицією навряд чи можна погодитись, оскільки, у випадку 
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застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 

публічного права за вчинення її уповноваженими особами корупційних 

злочинів, постраждають, передусім, інтереси держави та суспільства. 

Наприклад, навряд чи правильним буде застосування до державного медичного 

закладу заходів кримінально-правового характеру, оскільки внаслідок штрафу 

можуть бути скорочені соціальні пакети у вигляді медичного обслуговування, 

додаткові преміальні виплати лікарям тощо. 

Загальні засади застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру характеризують як систему встановлених законом і 

обов’язкових для суду вихідних вимог, які має враховувати суд при визначенні 

порядку та меж застосування до юридичних осіб заходів впливу, якими він 

повинен керуватися, обираючи розмір та вид відповідних заходів у кожному 

окремому кримінальному провадженні [300, с.181-182; 712, с.201]. Заходи 

кримінально-правового характеру до юридичних осіб застосовуються за 

наявності певних загальних підстав (матеріальна та процесуальна). Відповідно, 

матеріальною підставою є вчинення уповноваженою особою юридичної особи 

чи іншою особою певного злочину (ст. 96-3 КК України), процесуальною – 

наявність обвинувального вироку, у разі визнання особи винуватою, у якому 

поряд з визнанням обвинуваченого (який від імені чи в інтересах юридичної 

особи вчинив відповідний злочин) винуватим у вчиненні кримінального 

правопорушення, прийнято рішення про застосування до юридичної особи 

заходів кримінально-правового характеру (пп. 5 п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України). 

Доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних 

осіб заходів кримінально-правового характеру, нерозривно пов’язане із 

встановленням підстав для застосування відповідних заходів, а відтак, і їх умов, 

які конкретизують підстави та з них випливають. Взагалі, підстава тлумачиться 

як джерело, головна ланка на якій що-небудь будується, базується, основується, 

достатній привід, який виправдовує будь-що як те головне, на чому базується, 

основується що-небудь [393, с.210; 517, с.505], вихідне начало або передумова 

існування (виникнення) якогось явища [246, с.414]. Поняття «умова» 
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розглядається як певна обставина, від якої що-небудь залежить, правило, 

встановлене у якій-небудь галузі життя, діяльності, дані, вимога, з якої слід 

виходити [85, с.341], необхідна обставина, що робить можливим здійснення, 

створення, настання чого-небудь або сприяє чомусь [392, с.632-633]. Отже, 

підстави є ширшим поняттям, оскільки вони породжують умови. Натомість, 

умови є тими компонентами, за наявності яких випливає існування підстав. 

Інакше кажучи, умови виступають ознаками підстав, за відсутності яких вони 

не матимуть юридичного значення. 

Системний аналіз змісту ст. 96-3 КК України та інших статей КК України, 

у яких регламентовано кримінальну відповідальність за вчинення корупційних 

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг, дав змогу визначити такі підстави для 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, а 

саме: 

1) вчинення злочину від імені та в інтересах юридичної особи (ч. 1, 2 

ст. 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми», ч. 1, 2 ст. 368-4 «Підкуп особи, 

яка надає публічні послуги», ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди службовій особі», 369-2 «Зловживання впливом» 

КК України); 

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу 

законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо 

вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення злочинів, 

передбачених ч. 1, 2 ст. 368-3, ч. 1, 2 ст. 368-4, ст. 369, 369-2 КК України. 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК України доказування обставин, які є 

підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру, полягає у з’ясуванні обов’язкових умов, якими виступають наступні: 

1) вчинення хоча б одного із корупційних злочинів, які передбачені п. 1, 2 ч. 1 

ст. 96-3 КК України; 2) суб’єктом вчинення злочину є уповноважена особа 

юридичної особи; 3) вчинення злочину не від власного імені, а від імені 
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юридичної особи; 4) вчинення злочину в інтересах юридичної особи, а не 

виключно в своїх особистих інтересах, що призвело до отримання нею 

неправомірної вигоди або створило умови для отримання такої вигоди, або 

було спрямоване на ухилення від передбаченої законом відповідальності. 

Щодо першої обов’язкової умови (вчинення хоча б одного із корупційних 

злочинів, які передбачені п. 1, 2 ч. 1 ст. 96-3 КК України), доказуванню, 

насамперед, підлягає наявність у діях відповідної особи складу корупційного 

злочину та, як наслідок, повідомлення їй про підозру. Фактично, на цьому етапі 

первинно визнається, що особа підозрюється у вчиненні корупційного злочину, 

що в подальшому слугує підставою для застосування заходів кримінально-

правового характеру. Проте, окремими авторами зазначається, що провадження 

щодо юридичної особи повинно розпочинатися лише з моменту набрання 

законної сили обвинувальним вироком суду щодо винуватої фізичної особи 

[409, с.257]. З такою позицією не можна погодитись, оскільки: по-перше, 

автором не врахована можливість застосування заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб у разі прийняття рішення про закриття 

кримінального провадження стосовно її уповноваженої особи за 

нереабілітуючими підставами; по-друге, чинним КПК України не передбачено 

можливості проведення досудового чи судового провадження окремо щодо 

юридичної особи. Тому, не логічним видається додаткове з’ясовування в 

окремому судовому порядку обставин вчинення корупційного злочину 

уповноваженою чи іншою особою від імені чи в інтересах юридичної особи, 

оскільки наявні докази досліджувались судом під час розгляду кримінального 

провадження; по-третє, у кримінальному законі передбачено умову 

застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, що 

стосується вчинення корупційного злочину – вчинення уповноваженою 

особою, а не наявності обвинувального вироку щодо такої особи; по-четверте, 

запропонована автором процедура унеможливить застосування до юридичних 

осіб таких заходів, оскільки за період здійснення судового розгляду 

кримінального провадження зацікавленими особами з-поміж засновників, чи 
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інших працівників можуть бути здійснені заходи щодо реалізації майна, 

активів, інших дій, спрямованих на те, щоб унеможливити в подальшому 

застосування заходів кримінально-правового характеру. 

Окрім того, якщо б провадження щодо юридичної особи розпочиналося 

саме з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 

винної фізичної особи, то це б позбавляло можливості вживати заходів на стадії 

досудового розслідування щодо забезпечення в майбутньому застосування 

заходів кримінально-правового характеру, оскільки станом на момент чи після 

оголошення про підозру уповноважена особа юридичної особи чи інші особи 

(наприклад, наступні керівники, засновники) вчиняють незаконні дії з 

«виведення» майна (розтрата, відчуження, приховування тощо), укладаючи 

фіктивні договори купівлі-продажу, передачі прав тощо щодо її майна, активів, 

грошових коштів.  

За таких умов, очевидно, що у випадку оголошення про підозру 

уповноваженій особі юридичної особи, слідчий, прокурор повинен вжити 

заходів для збереження її майна, активів, цінних паперів тощо з метою 

подальшого застосування судом заходів кримінально-правового характеру. 

Такими заходами є проведення слідчих (розшукових) дій з метою відшукання 

майна юридичної особи, встановлення його походження, доведення обставин, 

які можуть свідчити про те, що воно здобуте злочинним шляхом, а також 

проведення допитів працівників юридичної особи чи інших осіб, яким відомо 

місцезнаходження майна юридичної особи, проведення обшуків за місцем 

зберігання майна, активів, грошових коштів юридичної особи та вилучення 

його, призначення та проведення ревізій, податкових перевірок тощо, 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій (наприклад, зняття інформації 

з транспортних телекомунікаційних мереж). Окрім того, з метою запобігання 

відчуження майна юридичної особи та забезпечення належного його зберігання 

необхідним є накладення арешту на майно та банківські рахунки юридичної 

особи приватного права, здійснення тимчасового доступу до банківських 
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рахунків юридичної особи з наданням дозволу на проведення виїмки 

документів тощо. 

В іншому випадку, слід розглянути можливість застосування заходів 

кримінально-правового характеру до юридичної особи за наявності підстав для 

звільнення її уповноваженої особи від кримінальної відповідальності та 

закриття кримінального провадження. Як приклад, уповноважена особа 

юридичної особи може бути звільнена від кримінальної відповідальності за 

вчинення корупційного злочину у зв’язку із закінченням строків давності. 

Розглядаючи питання про звільнення уповноваженої особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, суд одночасно 

розглядає питання про звільнення юридичної особи від застосування заходів 

кримінально-правового характеру на підставі ст. 96-5 КК України, оскільки у 

кримінальному законодавстві передбачені однакові строки давності для 

звільнення від кримінальної відповідальності та застосування заходів 

кримінально-правового характеру.  

Наступною умовою, яка підлягає доказуванню, є встановлення факту, що 

корупційний злочин вчинено уповноваженою особою юридичної особи. 

Доказування у такому випадку пов’язане із з’ясуванням за статутними та 

іншими документами статусу особи, яка від імені чи в інтересах юридичної 

особи вчинила злочин. Поняття «уповноважена особа» охоплює дві категорії 

осіб, а саме службових осіб та інших осіб, які мають право діяти від імені 

юридичної особи (п. 1 Примітки до ст. 96-3 КК України). З аналізу ч. 3 ст. 18 

КК України випливає, що визначення поняття службової особи охоплює як 

службових осіб публічного права, так і службових осіб приватного права. 

Однак, відповідно до ч. 1 ст. 96-4 КК України заходи кримінально-правового 

характеру можуть застосовуватись лише до юридичних осіб приватного права. 

За таких умов, очевидно, що уповноваженою особою підприємства, установи 

чи організації, яка діє від імені та в інтересах юридичної особи, є службова 

особа приватного права. У цьому випадку орган досудового розслідування 

вправі шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів вилучити 
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(здійснити їх виїмку) статутні та установчі документи юридичної особи, а 

також посадову інструкцію, документи, що підтверджують повну матеріальну 

відповідальність фізичної особи за майно юридичної особи, отримати 

інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань тощо. Наявність цих документів дасть 

змогувстановити склад засновників, правління (дирекції, наглядової ради, 

іншого керівного органу) юридичної особи і коло осіб, які мають право діяти 

від її імені та використати їх як доказ у кримінальному провадженні з метою 

доведення факту, що корупційний злочин вчинила особа, яка є уповноваженою 

особою юридичної особи. Оригінали зазначених документів, у випадку 

необхідності, можуть бути об’єктом експертних досліджень у випадку 

заперечення факту уповноваження особи на виконання організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. 

Окрім того, кримінальний закон до уповноважених осіб юридичної особи 

відносить не лише службових осіб, але й інших осіб, які відповідно до закону, 

установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від 

імені юридичної особи. За таких умов актуальним є з’ясування питання, хто 

може, окрім службових осіб, виступати уповноваженою особою юридичної 

особи.  

Згідно з ч. 3 ст. 237 ЦК України представництво виникає на підставі 

договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, 

встановлених актами цивільного законодавства. Тобто, законодавець закріпив 

право юридичної особи надати (уповноважити) «іншій особі» можливість діяти 

від її імені. Так, наприклад, у випадку вчинення корупційного злочину в 

інтересах юридичної особи її представником, який діє на підставі акта 

юридичної особи, необхідним є доказування факту надання особі прав діяти в 

інтересах юридичної особи. Документом, яким юридична особа уповноважує 

фізичну особу діяти від її імені, може бути наказ про призначення працівника 

на посаду, пов’язану із здійсненням представницьких функцій у певній сфері 

діяльності.  
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У свою чергу, доказування обставин вчинення корупційного злочину 

особою, яка на підставі договору має право діяти від імені юридичної особи, 

полягає у доведенні факту укладення відповідної угоди, яка була укладена між 

юридичною особою та фізичною особою, в якій визначено обсяг прав та 

обов’язків у правовідносинах від імені та в інтересах юридичної особи. Як 

приклад, юридична особа з метою ухилення від сплати податків за придбання у 

власність об’єкта нерухомого майна уклала договір з фізичною особою – 

фахівцем у галузі права для проведення передбачених законом дій, 

спрямованих на набуття у власність вказаного об’єкта. У подальшому, будучи 

уповноваженою на підставі договору діяти від імені юридичної особи, 

представник з метою заниження вартості об’єкта нерухомого майна 

запропонувала оцінювачу неправомірну вигоду. Як наслідок, державний 

бюджет недоотримав кошти від набуття у власність об’єкта нерухомого майна. 

Доказування факту дії від імені юридичної особи підтверджуватиметься 

визначеними в договорі повноваженнями. У випадку визнання особи, 

уповноваженої діяти на підставі договору від імені та в інтересах юридичної 

особи, винної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-4 КК України, до 

юридичної особи можуть бути застосовані заходи кримінально-правового 

характеру.  

Наступною умовою, яка підлягає доказуванню, є встановлення факту 

вчинення злочину уповноваженою особою юридичної особи не від власного 

імені, а від імені юридичної особи. У Кримінальній конвенції «Про боротьбу з 

корупцією» від 27.01.1999 № ETS173 передбачені особливості суб’єкта 

злочину, яким є будь-яка фізична особа, яка діє незалежно або як представник 

певного органу юридичної особи та яка обіймає керівну посаду в цій юридичній 

особі, із використанням: представницьких повноважень юридичної особи; або 

повноважень приймати рішення від імені юридичної особи; повноважень 

здійснювати контроль за діяльністю юридичної особи; а також за залучення 

такої фізичної особи до вищезазначених злочинів як співучасника чи 

підбурювача (ч.1 ст.18) [275]. 
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Формулювання у п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК України поняття «вчинення злочину 

від імені юридичної особи» породжує низку питань, серед яких можна 

виокремити такі: 1) що є достатнім доказом вчинення певного злочину від імені 

конкретного підприємства, установи чи організації; 2) чи може особа діяти за 

усним розпорядженням (вказівка) директора чи іншого органу правління. 

При доказуванні зазначених вище обставин необхідно отримати 

тимчасовий доступ до документів та провести їх виїмку (доручення 

(довіреності), розпорядження, накази, договори), що уповноважували суб’єкта 

корупційного злочину діяти від імені юридичної особи, а також журналів, книг, 

реєстрів, в яких містяться відомості про видачу, посвідчення та реєстрацію 

документів, якими було уповноважено особу на дію від імені юридичної особи. 

Вказані документи дають змогу органу досудового розслідування встановити 

обсяг повноважень відповідної особи та з’ясувати чи корупційні дії вчинено з 

використанням нею повноважень [643, с.79]. Як правило, вони знаходяться у 

володінні юридичної особи, а тому існує загроза можливості їх знищення, 

підроблення чи заміни з метою приховання обставин вчинення корупційного 

злочину від імені юридичної особи. За таких умов, тактично правильним є 

здійснення обшуку за місцем знаходження юридичної особи чи посадової 

особи, яка зберігає відповідні документи. Адже, «ефект раптовості» позбавить 

можливості приховування документів, які в подальшому можуть бути 

використані як докази у кримінальному провадженні. 

Однак, якщо відповідні документи відсутні за місцем знаходження 

юридичної особи, то необхідно провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на 

відшукання місцезнаходження інших примірників, належним чином завірених 

копій, а також їх оригіналів, які використовувались при здійсненні інших дій 

(знаходяться в державного реєстратора, який здійснював реєстрацію юридичної 

особи; знаходяться у нотаріуса, який посвідчував довіреність або інші 

документи). 

При з’ясуванні питання, що є підтвердженням вчинення злочину від імені 

конкретного підприємства, установи чи організації, необхідно встановити дві 
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умови: 1) певне корупційне діяння було вчинене тільки уповноваженою 

фізичною особою чи іншою фізичною особою, яка відповідно до установчих 

документів юридичної особи чи договору має право діяти від імені юридичної 

особи; 2) певне корупційне діяння охоплюється наданими відповідній особі 

повноваженнями як у сфері матеріально-правових відносин (видання наказів, 

укладання договорів тощо), так і у сфері процесуально-правових відносин 

(підписання процесуальних документів, представництво у суді тощо). Як 

приклад, відповідно до статуту типового приватного підприємства, до 

виключної компетенції директора підприємства належать наступні 

повноваження: прийняття рішень про відкриття філій, представництв, вступ до 

асоціацій та інших господарських структур; прийняття рішень про припинення 

діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження 

ліквідаційного балансу; порядок використання прибутку, визначення джерел 

покриття збитків;умови оплати праці посадових осіб підприємства; здійснення 

контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства; інші питання 

передбачені чинним законодавством. 

З наведеного вищевипливає, що обсяг повноважень уповноваженої особи 

юридичної особи не повинен суперечити вимогам чинного законодавства. 

Інакше кажучи, жодні повноваження, які закріплені в статутних документах чи 

довіреностях, не надають їй права на вчинення злочинних корупційних діянь, 

пов’язаних із зловживанням впливом, підкупом службової особи публічного та 

приватного права чи особи, яка надає публічні послуги. Таким чином, можна 

констатувати, що вчинення уповноваженою особою юридичної особи 

корупційних діянь означає вихід за межі її компетенції, що дає підстави 

стверджувати, що відповідний злочин, який передбачений ч. 1, 2 ст. 368-3, ч. 1, 

2 ст. 368-4, ст. 369, ст. 369-2 КК України вчинений не від імені юридичної 

особи, а від власного імені. Відповідно, відсутність однієї з підстав для 

застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру 

(вчинення корупційного злочину від імені юридичної особи) унеможливлює 

застосування заходів до юридичних осіб. За таких умов, видається, що 
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законодавцю необхідно взагалі відмовитись від використання у ч. 1 ст. 96-3 КК 

України зазначеної умови для застосування заходів кримінально-правового 

характеру. Це пов’язано з тим, що існування вказаної норми у чинному 

тлумаченні створює перешкоди в доказуванні, а той унеможливлює 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи 

навіть тоді, коли дійсно мало місце вчинення її уповноваженою особою 

корупційного злочину, оскільки будь-яке корупційне діяння завжди виходить за 

межі повноважень уповноваженої особи юридичної особи. У цьому випадку 

достатнім лише буде доведення факту про те, що злочин учинено 

уповноваженою особою юридичної особи та в її інтересах задля отримання 

матеріальної чи іншої вигоди чи покращання її становища (юридичної особи) 

на ринку. За таких умов, ч. 1 ст. 96-3 КК України необхідно викласти у такій 

редакції: «вчинення її уповноваженою особою в інтересах юридичної особи 

будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і 

другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 

цього Кодексу». 

Що стосується питання чи може особа діяти за усним розпорядженням 

(вказівка) директора чи іншої уповноваженої особи, то, видається, що такий 

факт може мати місце, однак уцьому випадку матиме місце співучасть 

(директор чи інша уповноважена особа – організатор; особа - виконавець). До 

юридичної особи можуть бути застосовані заходи кримінально-правового 

характеру, якщо буде доведено, що директор або інший орган правління 

(представник), діючи у співучасті з іншою особою, надав вказівку, або іншим 

чином підбурив до вчинення корупційного злочину від імені та в інтересах 

зазначеної юридичної особи. Доказування вказаного факту, а саме надання 

усного розпорядження (вказівки), є надзвичайно складним, оскільки в своїй 

більшості відсутні будь-які матеріальні джерела отримання відомостей 

(речових доказів, документів). За таких обставин правоохоронні органи, 

здійснюючи свою діяльність, можуть через систему гласних та негласних 

слідчих (розшукових) дій отримати такі відомості та дати оцінку дій кожного 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1415#n1415
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2124#n2124
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2606#n2606
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2608#n2608
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2608#n2608
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2608#n2608
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2618#n2618
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2620#n2620
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2620#n2620
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2628#n2628
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2640#n2640
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2640#n2640
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суб’єкта злочину. Уцьому випадку органу досудового розслідування необхідно 

провести допит підозрюваного, свідків під час яких слід з’ясувати за чиєю 

вказівкою вчинялись корупційні дії, в якій формі виражалась відповідна 

вказівка (усна чи письмова) та з якою метою. Крім того, проведення негласних 

слідчих дій, а саме: аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних 

інформаційних систем, спостереження за особою або місцем, 

аудіовідеоконтролю місця дадуть змогу негласно здобути докази, які 

підтверджують або спростовують факт вчинення корупційного злочину за 

усним розпорядженням директора чи іншої уповноваженої особи. Зокрема, в 

ході проведення вказаних негласних слідчих дій можна отримати запис розмов 

особи, яка надала розпорядження (директора чи іншої уповноваженої особи) та 

безпосереднього виконавця корупційного злочину про обставини вчинення 

злочину (розмір надання неправомірної вигоди, спосіб, час, місце тощо) та 

способи приховування злочину (знищення документів, внесення змін до 

документів, знищення матеріальних слідів вчинення злочину, оформлення 

фіктивних договорів, оформлення предмета неправомірної вигоди як офіційної 

виплати чи  благодійного внеску тощо). Проведення комплексу вказаних 

негласних слідчих дій щодо кола потенційних підозрюваних – співучасників 

корупційного злочину та одночасне проведення гласних слідчих (розшукових) 

дій (допити, обшуки тощо) зумовить можливість визначити роль та дії кожного 

співучасника злочину. 

Наступною умовою, яка підлягає доказуванню, є встановлення факту 

вчинення злочину в інтересах юридичної особи, а не винятково у своїх власних 

інтересах. Вказана вимога спрямована на те, щоб уникнути застосування 

відповідних заходів до юридичної особи у випадках, коли фізична особа 

вчинила злочин у власних інтересах або всупереч інтересам юридичної особи. 

У п. 2 Примітки до ч. 1 ст. 96-3 КК України зазначається, що злочини, 

передбачені ч. 1, 2 ст. 368-3, ч. 1, 2 ст. 368-4, ст. 369, 369-2 КК України, 

визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до 
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отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої 

вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом 

відповідальності. 

Формулювання «вчинення злочину в інтересах юридичної особи» 

спричиняє виникнення запитання: «У чому полягає інтерес юридичної особи, 

звідки він витікає та чи обмежується він статутною метою та цілями діяльності 

відповідної юридичної особи»? Не викликає заперечень той факт, що будь-який 

керівник чи орган управління юридичної особи переслідують власні інтереси, 

які випливають із її установчих документів, у яких чітко прописується предмет 

та мета діяльності юридичної особи. Очевидно, що інтереси юридичної особи, 

мабуть, необхідно зіставляти із метою діяльності підприємства, яка, як правило, 

полягає в отриманні прибутку. Отже, можна констатувати, що, наприклад, якщо 

уповноважена особа цього підприємства надає неправомірну вигоду службовій 

особі за його перемогу у тендері, то труднощів у доказуванні такої підстави, як 

«вчинення злочину в інтересах юридичної особи», не буде, оскільки очевидно, 

що в результаті перемоги у тендері підприємство одержить прибуток, що буде 

свідченням того, що злочин вчинено в інтересах юридичної особи [646, с.131]. З 

цього приводу справедливо зауважує О.Е. Радутний, що кожна юридична особа 

створюється з метою, яка не може відкрито вступати усуперечки з вимогами 

закону, інакше в офіційній реєстрації, з якої починається її існування, буде 

відмовлено. Разом із тим, прив’язка кожного різновиду злочинних дій (зокрема 

й корупційних), передбачених ст. 96-3 КК України, до загальної мети 

отримання прибутку фактично усуне необхідність встановлення наявності або 

відсутності розглядуваної обов’язкової підстави [468, с.247-248]. 

У практичній діяльності органи досудового розслідування, прокурор 

зустрічаються з проблемою доказування факту вчинення уповноваженою 

особою злочину саме в інтересах юридичної особи. Так, з метою доказування 

вказаної обставин необхідно встановити в чому полягає інтерес юридичної 

особи у діях, які вчиняє її уповноважена особа, чи обов’язково має бути 

отримання матеріальних благ юридичною особою, чи може інтерес юридичної 
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особи виражатись в усуненні конкурентів. Разом із тим, у практичній діяльності 

під час прийняття рішення про застосування заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичної особи судом не вказується в чому полягає її інтерес, 

звідки він витікає. Як приклад, слід навести вирок Жовтневого районного суду 

м. Маріуполя Донецької області від 1 вересня 2016 р., у якому А. визнано 

винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 1 ст. 369 КК України, та відповідно до вимог ст. 96-3, 96-7 КК України 

прийнято рішення про необхідність застосування до юридичної особи заходів 

кримінально-правового характеру [92]. Однак, у вказаному рішенні судом не 

відображено підстав для застосування щодо юридичної особи заходів 

кримінально-правового характеру, зокрема того, що А., вчиняючи корупційний 

злочин, діяв в її інтересах. Окрім того, не вказано в чому полягав інтерес 

юридичної особи та якими доказами це підтверджується. 

З’ясування органом досудового розслідування питання в чому полягає 

інтерес юридичної особи дає змогу обрати ефективну тактику проведення 

слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання відповідних відомостей.  

Доказування вчинення уповноваженою особою злочину в інтересах 

юридичної особи з метою отримання останньою матеріальних благ. Органу 

досудового розслідування необхідно встановити, які банківські рахунки 

відкриті юридичною особою, здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка 

міститься на вказаних банківських рахунках, бухгалтерських документів, 

інвентарних книг, установчих документів, дозвільних документів (ліцензій) 

тощо, що може свідчити про реальний фінансовий стан юридичної особи до 

моменту вчинення її уповноваженою особою корупційного злочину та після 

його вчинення, а також  куди і для задоволення чиїх інтересів були витрачені 

вказані матеріальні блага тощо.  

Таким чином, доказування обставин, які є підставою для застосування 

щодо юридичних осіб засобів кримінально-правового характеру, базується на 

з’ясуванні обов’язкових умов, які передбачені п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК України, 
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правова регламентація яких призводить до труднощів у їх тлумаченні та, як 

наслідок, проблем у правозастосуванні. 

Другою підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру є незабезпечення виконання покладених на її 

уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи 

обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до 

вчинення злочинів, передбачених ч.1, 2 ст. 368-3, ч. 1, 2 ст. 368-4, ст. 369, 

ст. 369-2 КК України. 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 96-3 КК України доказування обставин, які є 

підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру, полягає у з’ясуванні наступних обов’язкових умов: 

1) незабезпечення виконання покладених на уповноважену особу юридичної 

особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції; 2) вчинення 

злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 368-3, ч. 1, 2 ст. 368-4, ст. 369, ст. 369-2 

КК України, що свідчить про незабезпечення виконання покладених на 

уповноважену особу юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із 

запобігання корупції. 

Першою умовою, яка підлягає доказуванню, є встановлення, які саме 

обов’язки щодо вжиття заходів із запобігання корупції, покладаються законом 

на уповноважену особу. Так, загальні засади запобігання корупції у діяльності 

юридичної особи закріплені у ст. 61 Закону України «Про запобігання 

корупції» від14.10.2014 № 1700-VII. Зокрема, керівник, засновники (учасники) 

юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її 

діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та 

усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть 

залучатися незалежні експерти, зокрема, для проведення аудиту. Водночас, 

законодавець не конкретизує коло дій, які слід безумовно здійснити 

уповноваженій особі юридичної особищодо вжиття заходів із запобігання 

корупції. Таким чином, наведені вищеположення Закону від14.10.2014 № 1700-

VII не вносять повної ясності з приводу доказування органом досудового 
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розслідування, прокурором обставин щодо того, які заходи для запобігання 

корупції необхідно вжити уповноваженій особі. Інакше кажучи, чи є певна 

межа, яка визначає достатність виконання покладених на уповноважену особу 

юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції. 

Мабуть, що ні. Так, органу досудового розслідування, прокурору необхідно 

встановити чи вживала уповноважена особа юридичної особи заходи із 

запобігання корупції, які саме заходи були нею вжиті та чи є вони достатніми 

для виключення підстав для застосування заходів кримінально-правового 

характеру до юридичної особи. Водночас, це можливо здійснити шляхом 

проведення допиту працівників підприємства з метою з’ясування факту 

проведення уповноваженою особою заходів із запобігання корупції, здійснення 

тимчасового доступу до документів, у яких зафіксовані факти проведення 

відповідних заходів (вилучити особову справу працівника юридичної особи, 

функціональні обов’язки, посадову інструкцію, антикорупційну програму, 

відомості, застереження, протоколи зборів працівників, розписки тощо). 

Отримавши докази про обставини, які підтверджують факт вжиття 

уповноваженою особою юридичної особи заходів із запобігання корупції, перед 

правозастосовними органами стоїть завдання дати їм належну оцінку, зокрема, 

з’ясувати чи відповідні заходи є дієвими та вичерпними, чи дійсно вони могли 

вплинути на запобігання вчинення корупційного злочину. Разом із тим, 

можливість довести або спростувати факт невжиття або вжиття не повною 

мірою заходів із запобігання корупції необхідно, щоб на відповідному 

підприємстві, установі чи організації було розроблено чіткий механізм протидії 

корупції, порушення якого б зумовлювало настання відповідних кримінально-

правових наслідків для осіб, відповідальних за їх проведення. Мабуть, в першу 

чергу, необхідно визначити повноваження усіх посадових осіб в установчих 

документах (інструкціях) юридичної особи, розписати, які конкретні 

антикорупційні заходи повинні бути вжиті уповноваженими особами, 

періодичність та строк їх виконання [647, с.136]. 
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Слід зазначити, що у п. 2 ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14.10.2014 №1700-VII передбачено комплекс правил, стандартів і 

процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності 

юридичної особи, що має назву антикорупційна програма. Однак, в 

обов’язковому порядку вона затверджується лише керівниками державних, 

комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або 

комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність 

працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг 

валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період 

перевищує сімдесят мільйонів гривень, а також керівниками юридичних осіб, 

які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі 

відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо 

вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або 

перевищує 20 мільйонів гривень [190]. 

Натомість, Закон від14.10.2014 № 1700-VII не зобов’язує інших 

юридичних осіб в обов’язковому порядку затверджувати антикорупційну 

програму. Таким чином, чи законним буде застосування до юридичних осіб 

приватного права заходів кримінально-правового характеру у випадку 

вчинення їх працівником одного із злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 368-3, ч. 1, 

2 ст. 368-4, ст. 369, ст. 369-2 КК України, оскільки на них не поширюється 

обов’язок наявності відповідної антикорупційної програми та, власне, вжиття 

заходів з запобігання корупції. За таких умов, видається, що у будь-якому 

підприємстві, установі чи організації, незалежно від форми власності, 

необхідно передбачити антикорупційну програму, в якій чітко відобразити, які 

саме заходи щодо запобігання корупції та ким саме повинні бути вжиті. Окрім 

того, для реалізації антикорупційної програми, в юридичній особі приватного 

права, так само як і юридичній особі публічного права, необхідно призначити 

відповідальну особу за реалізацію антикорупційної програми (Уповноважений).  

За наявності відповідного документа правозастосовні органи зможуть 

довести або спростувати, хто саме виступає Уповноваженим та які саме дії 
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всупереч антикорупційної програми не були ним вчинені щодо запобігання 

корупції. На основі зазначеного вважаємо за необхідне законодавчо закріпити 

вимогу обов’язкової наявності в установчих документах юридичної особи 

вичерпного переліку та опису антикорупційних заходів. За таких умов, 

пропонуємо доповнити ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» 

від14.10.2014 №1700-VII частиною 5 та викласти її утакій редакції: «В 

установчих документах всіх інших юридичних особах, які не зазначені у ч. 2 

ст. 62 цього Закону, передбачити вичерпний перелік та опис антикорупційних 

заходів, стандартів, процедур та порядку їх виконання (застосування) з 

дотриманням положень Закону України «Про запобігання корупції». За таких 

умов, ч. 5 ст. 62 цього Закону вважатиметься частиною шостою та матиме 

такий зміст: «В юридичних особах, зазначених у частині другій та п’ятій  цієї 

статті, для реалізації антикорупційної програми призначається особа, 

відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (далі – Уповноважений), 

правовий статус якої визначається цим Законом».  

Наступною умовою, яка підлягає доказуванню, є факт вчинення злочинів, 

передбачених ч. 1, 2 ст. 368-3, ч. 1, 2 ст. 368-4, ст. 369, ст. 369-2 КК України,що 

свідчить пронезабезпечення виконання покладених на уповноважену особу 

юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції. 

Однак, у п. 2 ч.1 ст. 96-3 КК України не конкретизовано коло осіб, які можуть 

бути суб’єктом вказаних складів злочинів. Очевидно, що такими особами 

повинні бути лише службові, оскільки звичайний працівник підприємства, 

установи чи організації не виконує адміністративно-господарських та 

організаційно-розпорядчих обов’язків, а також не має повноважень впливати на 

прийняття рішень юридичної особи.  

 Слід зазначити, що не всі службові особи підприємства, установи чи 

організації є обізнаними в антикорупційному законодавстві, тобто 

усвідомлюють, які саме діяння є корупційними, а також те, до яких  наслідків 

для них особисто та юридичної особи можуть призвести їх дії. Тому закон 

зобов’язує уповноважених осіб юридичної особи вживати заходів із запобігання 
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корупції. Відповідно, якщо уповноваженою особою юридичної особи вжито 

заходи із запобігання корупції, то навіть у випадку вчинення її працівником у 

власних інтересах чи в інтересах третіх осіб, злочинів, передбачених ч. 1, 2 

ст. 368-3, ч. 1, 2 ст. 368-4, ст. 369, ст. 369-2 КК України, підстави для 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи 

відсутні. 

У цьому випадку важливим є доказування причиново-наслідкового 

зв’язку між бездіяльністю уповноваженої особи щодо вжиття заходів із 

запобігання корупції та відповідними злочинними діями працівника юридичної 

особи. Суть доказування полягає в отриманні доказів з метою з’ясування 

обставин чи проводилась з нею роз’яснювально-профілактична робота із 

запобігання корупції, та чи усвідомлювала вона, що її дії є незаконними, тощо. 

Окрім того, підтвердження або спростовання фактів вжиття уповноваженою 

особою  заходів із запобігання корупції із вказаною особою є відомості, що 

містяться в особовій справі працівника, антикорупційній програмі, відомостях, 

застереженнях, розписках, посадових інструкціях, функціональних обов’язках, 

протоколах зборів працівників тощо. Наявність вказаних документів дає змогу 

встановити, які саме заходи із запобігання корупції вживались уповноваженою 

особою щодо конкретного працівника, а також те, чи могли вони запобігти 

вчиненню вказаним працівником злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 368-3, ч. 1, 2 

ст. 368-4, ст. 369, ст. 369-2 КК України.  

Таким чином, підсумовуючи викладене вище, зауважимо, що доказування 

обставин щодо застосування заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб є специфічним і містить у собі предикатні дії – доказування 

обставин вчинення корупційного злочину службовою чи уповноваженою 

особою юридичної особи (що є однією із умов застосування заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичної особи), а вже після цього 

фактично починається процес доказування обставин, які є підставою для 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.  
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Доказування обставин щодо застосування заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб є ускладненим процесом, що характеризується 

обов’язковим доказуванням обставин вчинення корупційного злочину 

службовою чи уповноваженою особою юридичної особи, та доказування 

підстав та умов для застосування заходів кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб. 

На підставі викладеного доказування обставин, які є підставою для 

застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру 

за вчинення корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, базується на з’ясуванні 

обов’язкових умов, до яких слід відносити наступні: 

1) вчинення хоча б одного із корупційних злочинів, які передбачені п. 1, 2 

ч. 1 ст. 96-3  КК України;  

2) суб’єктом вчинення злочину є уповноважена особа юридичної особи;  

3) вчинення злочину не від власного імені, а від імені юридичної особи;  

4) вчинення злочину в інтересах юридичної особи, а не винятково у своїх 

власних інтересах, що призвело до отримання нею неправомірної вигоди або 

створило умови для отримання такої вигоди, або було спрямоване на ухилення 

від передбаченої законом відповідальності (п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК України);  

5) незабезпечення виконання покладених на уповноважену особу 

юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції;  

6) вчинення злочинів, передбачених ч.1, 2 ст. 368-3, ч. 1, 2 ст. 368-4, 

ст. 369, ст. 369-2 КК України. 

Разом із тим, аналіз змісту норм п.1, 2 ч.1 ст.96-3 КК України свідчить 

про необхідність внесення змін: 

- ч. 1 ст. 96-3 КК України викласти у такій редакції: «вчинення її 

уповноваженою особою в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, 

передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, 

частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу»; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1415#n1415
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2124#n2124
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2606#n2606
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2608#n2608
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2608#n2608
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2608#n2608
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2618#n2618
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2620#n2620
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2620#n2620
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2628#n2628
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2640#n2640
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2640#n2640
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- доповнити ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 № 1700-VII частиною 5 та викласти її таким чином: «В установчих 

документах всіх інших юридичних особах, які не зазначені у ч. 2 ст. 62 цього 

Закону, передбачити вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, 

стандартів, процедур та порядку їх виконання (застосування) з дотриманням 

положень Закону України «Про запобігання корупції». За таких умов, ч. 5 ст. 62 

ЗУ від 14.10.2014 № 1700-VII вважатиметься частиною шостою наступного 

змісту: «В юридичних особах, зазначених у частині другій та п’ятій  цієї статті, 

для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за 

реалізацію антикорупційної програми (далі – Уповноважений), правовий статус 

якої визначається цим Законом». 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

2.1. Основний доказовий процес – це доказування обставин, які 

підлягають встановленню у будь-якому кримінальному провадженні незалежно 

від стадії кримінального процесу, мають значення для здійснення кримінально-

правової кваліфікації діяння та конкретизують ступінь суспільної небезпеки 

вчиненого злочину. 

У свою чергу, основний доказовий процес поділяється на основний 

обов’язковий доказовий процес та основний допоміжний доказовий процес. 

Основний обов’язковий доказовий процес – доказування обставин, які 

підлягають встановленню у будь-якому кримінальному провадженні незалежно 

від стадії кримінального процесу та мають значення для здійснення 

кримінально-правової кваліфікації діяння, що полягає у доказуванні таких 

обставин: 

1) діяння, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального 

правопорушення чи відсутність такого діяння. 
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2) особа, яка вчинила діяння; 

3) винуватість особи у вчиненні діяння, форма вини, мотив і мета або 

невинуватість особи у вчиненні діяння. 

Основний допоміжний доказовий процес полягає у встановленні обставин, 

які конкретизують ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального 

правопорушення: 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення;  

5) обставини, які обтяжують покарання; 

6) обставини, які пом’якшують покарання. 

Основний допоміжний доказовий процес може бути здійснений винятково 

після встановлення наявності в діях особи складу кримінального 

правопорушення, що встановлено під час основного обов’язкового доказового 

процесу. 

Додатковий доказовий процес – це встановлення обставин, що впливають 

на визначення розміру та виду покарання, застосування інших заходів 

кримінально-правового та процесуального характеру. 

У свою чергу, додатковий доказовий процес поділяється на додатковий 

обов’язковий доказовий процес та додатковий факультативний доказовий 

процес. 

Додатковий обов’язковий доказовий процес – встановлення обставин,що 

впливають на визначення розміру та виду покарання та полягає у доказуванні: 

1) обставини, що характеризують особу винного; 

2) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

Здійснюється у всіх без винятку випадках за умови доказування обставин, 

що входять до основного доказового процесу. 

Додатковий факультативний доказовий процес –встановлення обставин, 

що впливають на застосування інших заходів кримінально-правового та 

процесуального характеру та здійснюється в передбачених законом випадках: 
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1) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального 

забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, 

або є предметом кримінального правопорушення, зокрема пов’язаного з їх 

незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані 

як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 

2) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. 

2.2 Спосіб доказування обставин, які підтверджують, що гроші, цінності 

та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок 

вчинення кримінального правопорушення, та/або є доходами від такого майна, 

обирається з урахуванням кожного конкретного випадку та має свої 

особливості, які переважно зумовлені видом предмета корупційного 

правопорушення (грошові кошти, майно, доходи від майна, одержані внаслідок 

вчинення корупційного правопорушення (ті, які отримані від реалізації такого 

майна, а також від його використання), доходи від грошових коштів, які набуті 

внаслідок вчинення корупційного правопорушення), способами його вчинення 

та приховування. Обґрунтовано, що використання у п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК 

України поняття «цінності» є зайвим, оскільки воно охоплюється поняттям 

«майно». Окрім того, показано, що вигодоодержувач може отримати доходи не 

лише від майна, набутого внаслідок вчинення корупційного правопорушення, 

але й від грошових коштів внаслідок прямих інвестицій з метою одержання 

прибутку від діяльності підприємства, укладення договорів позики, 

банківського вкладу тощо. У зв’язку з цим запропоновано внести відповідні 

зміни до пункту 6 частини 1 статті 91 КПК України в цій частині. 

Зазначено, що у практичній діяльності не застосовується інститут 

спеціальної конфіскації щодо майна, належного третім особам (довіреним 
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особам, близьким родичам), яке набуте внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення чи доходів, одержаних у такий спосіб від майна чи грошових 

коштів. Фактично спеціальна конфіскація застосовується судом щодо предмета 

корупційного правопорушення, який безпосередньо вилучається органом 

досудового розслідування під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

2.3 У випадку виникнення питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила корупційне правопорушення, доказуванню 

мають підлягати обставини, що є підставою для такого звільнення. Такі 

обставини є різними, притаманні конкретному виду звільнення від 

кримінальної відповідальності та включають з’ясування як матеріально-

правових підстав такого звільнення, так і процесуально-правових. 

На підставі аналізу кримінального та кримінального процесуального 

законодавства, а також слідчої практики визначено, що проблемою, яка виникає 

під час доказування обставин, що є підставою для звільнення від покарання або 

подальшого його відбування, є відсутність законодавчої регламентації 

з’ясування слідчим, прокурором, судом, наявності чи відсутності тяжкої 

фізичної хвороби у підозрюваного (обвинуваченого) шляхом призначення 

судово-медичної експертизи. У зв’язку з цим запропоновано внести зміни до 

ст. 242 КПК України, передбачивши можливість залучення експерта 

відповідної спеціалізації для проведення комісійної судово-медичної 

експертизи з метою встановлення наявності захворювань у підозрюваного, які 

можуть бути підставою для його звільнення від відбування покарання. 

2.4 Доказування обставин щодо застосування заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб є специфічним і містить у собі 

предикатні дії – доказування обставин вчинення корупційного злочину 

службовою чи уповноваженою особою юридичної особи (що є однією із умов 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної 

особи), а вже після цього фактично починається процес доказування обставин, 

які є підставою для застосування заходів кримінально-правового характеру 

щодо юридичної особи. Воно базується на з’ясуванні обов’язкових умов, які 
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передбачені п. 1, 2 ч. 1 ст. 96-3 КК України, правова регламентація яких 

призводить до труднощів у їх тлумаченні та, як наслідок, проблем у 

правозастосуванні. Для їх уникнення запропоновано у будь-якому 

підприємстві, установі чи організації, незалежно від форми власності, 

передбачити антикорупційну програму, у якій чітко відобразити, які саме 

заходи щодо запобігання корупції та ким саме повинні бути вжиті. Окрім того, 

для реалізації антикорупційної програми в юридичній особі приватного права, 

так само як і юридичній особі публічного права, необхідно призначити 

відповідальну особу за реалізацію антикорупційної програми (Уповноважений). 

За наявності відповідного документа правозастосовні органи зможуть довести 

або спростувати, хто саме виступає Уповноваженим та які саме дії всупереч 

антикорупційної програми не були ним вчинені щодо запобігання корупції. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОКАЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТОРОНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ У 

ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У 

СФЕРІ  СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 

3.1 Проблеми здійснення доказової діяльності на початковому етапі 

досудового розслідування  

 

За змістом положень ст. 6 Конституції України державна влада 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у 

встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Зважаючи 

на це, реалізуючи головний обов'язок держави щодо утвердження прав і свобод 

людини та забезпечення права на судовий захист, державні органи та посадові 

особи повинні сприяти цьому шляхом неухильно дотримання чинного 

національного законодавства. Зазначене, безумовно, стосується і 

правозастосування кримінального процесуального законодавства, сфера якого 

характеризується суттєвими обмеженнями прав, свобод та законних інтересів 

кожної людини та громадянина. 

Загалом, сучасний етап розвитку кримінального процесуального 

законодавства України характеризується низкою нововведень, які зокрема 

стосуються і початку досудового розслідування. Із прийняттям у 2012 році 

КПК України законодавцем концептуально змінено процесуальну форму 

початку досудового розслідування кримінальних правопорушень. Означене, 

безпосередньо, стосується і початку досудового розслідування щодо 

корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних послуг, при цьому наявні певні особливості 

щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до 

ЄРДР, що буде висвітлено нами нижче. 
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Незважаючи на скасування інституту порушення кримінальної справ та 

дослідчої перевірки заяв і повідомлень, науковці постійно вказують на 

необхідність удосконалення процесуального механізму перевірки заяв і 

повідомлень; передбачення винесення слідчим, прокурором процесуального 

рішення у вигляді постанови про початок досудового розслідування чи про 

відмову у цьому, а отже й можливості оскарження такого рішення; визначення 

обставин, що виключають досудове розслідування [21, с.203; 694, с.13-14]. 

Зокрема, до обставин, що виключають початок досудового розслідування, 

можна віднести:встановлення відсутності події або складу кримінального 

правопорушення; відсутність заяви потерпілого щодо вчинення кримінальних 

правопорушень, перелік яких передбачений ст. 477 КПК України. 

Вивчення наукових джерел, свідчить,що трансформація механізму 

початку досудового розслідування стала однією із найбільш обговорюваних 

питань серед науковців і практиків із моменту представлення ще проекту нині 

чинного КПК України. І не дивно, тому що запропоновані новації, викладені у 

ст. 214 КПК України, по суті виключили рішення слідчого, прокурора про 

початок досудового розслідування з переліку процесуальних. Натомість, на наш 

погляд, це стало певним підґрунтям (умовою) для зниження вимог до їх 

законності та обґрунтованості, при цьому, виключили можливість оскарження 

їх підстав у порядку, визначеному главою 26 КПК України. Тому певну рацію 

має С.Є. Абламський, який акцентує увагу на тому, що кримінальний процес не 

може існувати без прийняття рішення, яке має відображатись у відповідному 

процесуальному документі. Пояснює він це тим, що в разі відсутності 

процесуального рішення у формі постанови особа позбавляється права на 

оскарження. Тож, учений поставив цілком логічне питання, чи можна 

оскаржити внесення відомостей в неповному обсязі або ж якщо кваліфікація 

діяння визначена з ігноруванням безпосереднього змісту інформації, яка 

міститься в заявах чи повідомленні. Крім того, автор відмічає про неможливість 

оскарження безпідставного внесення відомостей до ЄРДР [1, с.14]. З іншого 

боку, В.Г. Лукашевич указав на принципову неможливість громадянина за 
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чинним КПК України оскаржити в суді розпочате проти нього кримінальне 

провадження, зокрема у зв’язку з відсутністю у нього документа, який можна 

оскаржити. Як захищати права людини, щодо якої розпочато розслідування за 

безпідставним звинуваченням і проводяться оперативно-розшукові заходи? 

[326, с.96]. Висловлені науковцями зауваження безпосередньо стосуються і 

кримінальних процесуальних відносин, що виникають під час встановлення 

факту (або можливого) вчинення кримінального правопорушення, що 

відноситься до корупційних злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Так, з 

одногобоку, це може стосуватися особи, яка звернулася із заявою чи 

повідомленням до правоохоронних органів про факт вчинення такої категорії 

кримінальних правопорушень, але відомості про це не було внесено до ЄРДР. З 

іншого – особи, щодо якої такі відомості внесено до ЄРДР та їй стало відомо 

про це, але вона не має можливості оскаржити, і тим самим спростувати це. 

Проблеми забезпечення прав особи, щодо якої здійснюється досудове 

розслідування до моменту оголошення їй про підозру, досліджуються й іншими 

науковцями [356, с.107], адже з урахуванням змін до КПК України в частині 

передбачення окремого учасника провадження – інша особа, права чи інтереси 

якої обмежуються під час досудового розслідування, це питання набуло 

особливої актуальності. 

У практичній площині непоодинокими є випадки задоволення слідчими 

суддями скарг заявника на бездіяльність щодо невнесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР, зокрема стосовно й досліджуваної 

категорії кримінальних правопорушень. Наприклад, із ухвали слідчого судді 

Шевченківського районного суду м. Києва від 16.05.2016 р. вбачається, що 

особа звернулась до прокурора Київської міської прокуратури № 10 із заявою 

про вчинення членами Вищої ради юстиції кримінального правопорушення, 

передбаченого статтями 361, 364 КК України. Проте, відомості про цей факт 

так і не були внесені прокурором до ЄРДР. На підставі вивчення матеріалів 

слідчий суддя задовольнив скаргу особи та зобов’язав прокурора Київської 
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місцевої прокуратури № 10 у порядку ст. 214 КПК України внести до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_1 від 26.02.2016 р. 

щодо вчинення членами Вищої ради юстиції кримінальних правопорушень, 

передбачених ст. 361, 364 КК України, розпочати досудове розслідування, про 

що повідомити заявника [599]. 

Невирішеним на сьогодні залишається й питання можливості оскарження 

особою внесених стосовно неї відомостей про вчинення кримінального 

правопорушення до ЄРДР. Із прийняттям Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників 

кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час 

здійснення досудового розслідування» [454] до КПК України введено такого 

нового учасника кримінального провадження, як інша особа, права чи законні 

інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Відповідно до 

пункту 16–1 ч. 1 ст. 3 КПК України під останньою слід розуміти особу, 

стосовно якої (зокрема щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені 

КПК України. Тож, фактично особу, яка не має відповідного статусу в 

кримінальному провадженні, але щодо якої внесені відомості до ЄРДР, слід 

вважати іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час 

досудового розслідування. Проте, в КПК України не передбачено окремої 

статті, яка б визначала відповідні права та обов’язки такої особи і лише із 

системного аналізу положень КПК України можна стверджувати, що згідно зі 

п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК остання має право оскаржити бездіяльність слідчого, 

прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання 

заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні 

тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а 

також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у 

визначений КПК строк [283]. Разом із тим, у цьому випадку залишається не 

зовсім логічним законодавче віднесення до переліку осіб, які мають право 

оскаржити бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні 
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відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне 

правопорушення іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під 

час досудового розслідування. Пояснюється це тим, що в разі подання заяви чи 

повідомлення про кримінальне правопорушення особа набуває процесуального 

статусу заявника (ст. 60 КПК України), який і так включений до переліку 

суб’єктів, визначених у п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України. Мабуть, законодавець 

керувався іншими мотивами. 

Із метою усунення викладених законодавчих прогалин, а отже й 

забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини, пропонуємо 

внести наступні зміни і доповнення: 

по-перше, пункт 1 частини 1 статті 303 КПК України викласти у такій 

редакції: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне 

правопорушення або внесенні відомостей, які не відповідають обставинам, 

викладених у заяві чи повідомленні про кримінальне правопорушення, у 

неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього 

Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний 

вчинити у визначений цим Кодексом строк, – заявником, потерпілим, його 

представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи 

законним представником, представником юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна; 

по-друге, частину 1 статті 303 КПК України доповнити додатковим 

пунктом 1-1 такого змісту: 1-1) внесення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, подія якого не 

підтверджена – іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються 

під час досудового розслідування. 

Додатковим аргументом про доцільність внесення до КПК України 

наведених змін свідчить і той факт, що в практичній діяльності трапляються 

випадки необґрунтованого завищення попередньої кваліфікації злочину. 



194 
 

Проблема полягає в тому, що фактично доказування корупційних злочинів 

полягає в необхідності проведення НСРД, які відповідно до вимог ст. 246 

КПК України в більшості випадках проводяться тільки у кримінальних 

провадженнях щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. У зв’язку з цим 

документування протиправної діяльності низки корупційних злочинів без 

проведення НСРД неможливе, тому при внесенні відомостей до ЄРДР службові 

особи завідомо завищують кваліфікацію з метою можливості провести такі дії, 

а за результатами розслідування змінюють кваліфікацію на статтю КК України, 

яка передбачає менш сувору відповідальність. 

Продовжуючи дослідження, слід зазначити, що норми-вимоги з питань 

початку досудового розслідування знайшли своє закріплення у ст. 214 

КПК України, яка структурно входить до загальних положень досудового 

розслідування. Як убачається з аналізу положень ч. 1 цієї статті, вони 

спрямовані на реалізацію такої загальної засади кримінального провадження, як 

публічність (ст. 25 КПК України), згідно з вимогами якої прокурор, слідчий 

зобов’язані умежах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в 

кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального 

правопорушення (за винятком випадків, коли кримінальне провадження може 

бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви 

(повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх 

передбачених законом заходів для встановлення події кримінального 

правопорушення та особи, яка його вчинила [283]. 

У контексті дослідження підстав і приводів до початку досудового 

розслідування за чинним КПК України, І.В. Чурікова зауважила, що в ньому 

останні чітко не визначені. У зв’язку з цим дослідниця вважає доцільним 

закріпити чіткі приводи до початку досудового розслідування [629, с.228]. Але 

з такою позицією не можна погодитися, оскільки, по-перше, без наявності 

приводів, в яких будуть відображені відповідні обставини вчинення 

кримінального правопорушення, не може йтися про внесення відомостей до 

ЄРДР. По-друге, в ч. 1 ст. 214 КПК України хоча й не прямо, але все ж таки 



195 
 

передбачені приводи до початку досудового розслідування, до яких 

відноситьсязаява чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, а 

також самостійне виявлення слідчим, прокурором з будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. 

Тому, за слушним твердженням М.А. Погорецького, отримання заяви чи 

повідомлення про кримінальне правопорушення чи його безпосереднє 

виявлення уповноваженою особою є юридичними фактом, що породжує як 

кримінально-процесуальні правовідносини, так і інші правовідносини, що з ним 

пов’язані, змістом яких є відповідні права та обов’язки суб’єктів цих 

правовідносин [424]. Але дискусійність цього питання полягає у тому, що в 

інших відомчих нормативно-правових актах передбачений дещо розширений 

перелік джерел інформації, які можуть стати приводом до початку досудового 

розслідування, зокрема й у кримінальних провадженнях про корупційні 

злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг, про що буде зазначено нижче.  

До того ж на законодавчому рівні вбачається неузгодженість стосовно 

суб’єктів, які не лише уповноважені, але й зобов’язані виявляти обставини, що 

можуть свідчити про готування, замах чи вчинення кримінальних 

правопорушень. Така констатація зумовлена тим, що у ч. 1 ст. 214 КПК України 

йдеться лише про слідчого і прокурора. Натомість, наприклад, згідно з 

пунктами 1-4 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» серед 

завдань поліції є забезпечення публічної безпеки і порядку, охорона прав і 

свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидія злочинності, що 

також може реалізовуватись шляхом виявлення кримінального 

правопорушення, відібрання заяви від громадянина про факт його вчинення або 

ж самостійно зафіксувати це (у вигляді рапорту). Зазначене, безумовно, 

стосується і виявлення та фіксації корупційних злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. 

Більше того, з огляду на євроінтеграційні процеси, в яких Україна на сьогодні 

знаходиться, це питання є чи не одним із ключових і пріоритетних. 
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З іншого боку, проблемним аспектом є можливість «вилучення» таких 

заяв і повідомлень, які спрямовані на дискредитацію службових осіб. Тому в 

цьому напрямі кримінальних процесуальних відносин виникають практичні 

проблеми, пов'язані з направленням та подачею заяв і повідомлень 

«недобросовісними заявниками» [521, с.30] або реєстрацією заяв і повідомлень, 

які є «замовними» щодо окремих осіб, щоб в подальшому вплинути на 

прийняття ними відповідних рішень чи з мотивів помсти або іншим чином 

скомпрометувати особу [694, с.15]. 

На думку В.В. Павловського, у більшості випадків (54 %) заяви про 

кримінальні правопорушення заявниками та потерпілими складаються 

самостійно, у 22 % – фіксуються у протоколі заяви про злочин, у 24 % – 

уповноваженими органами складаються відповідні рапорти відповідно до вимог 

ч. 1 ст. 214 КПК України [407, с.70]. Дійсно, як свідчить практичний досвід 

роботи автора в правоохоронних органах, а також результати анкетування 

слідчих, прокурорів на сьогодні найбільш поширеним приводом до початку 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях про корупційні 

злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з 

наданням публічних послуг є заяви про вчинення кримінального 

правопорушення та самостійне виявлення слідчим, прокурором із будь-якого 

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення (88 % випадків). 

Тим часом, як ми вже акцентувати увагу, наведений перелік приводів не є 

вичерпний і розширений відомчими нормативно-правовими актами з питань 

досудового розслідування. Зокрема, у п. 2 Розділу І Інструкції про порядок 

ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС України 

від 06.11.2015 № 1377, серед джерел інформації про вчинені кримінальні 

правопорушення також визначено повідомлення осіб, які затримали 

підозрювану особу при вчиненні або замаху на вчинення кримінального 

правопорушення або безпосередньо після вчинення кримінального 



197 
 

правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка 

підозрюється у його вчиненні [458]. Але щодо досліджуваної категорії 

кримінальних правопорушень, то означені джерела інформації практично не 

мають місця, оскільки виявлення корупційних злочинів має свої особливості. 

Необхідно звернути увагу на той факт, що у зазначеній Інструкції 

містяться загальні положення щодо прийняття та реєстрації заяв чи 

повідомлень про вчинення злочину чи іншої події. Пояснюється це тим, що 

така діяльність правоохоронних органів відбувається незалежно від виду 

конкретного злочину чи суб’єкта його вчинення. До того ж, це ще жодним 

чином не означає, що дійсно буде розпочато досудове розслідування, адже 

надана інформація є первинною і з неї можна зробити лише припущення, що 

мало місце вчинення кримінального правопорушення, а не адміністративний чи 

якийсь інший проступок. Більше того, у практичній діяльності виявлення 

корупційних злочинів у сфері службової діяльності потребує проведення 

відповідних заходів під контролем правоохоронних органів. 

Крім того, у Положенні про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 

06.04.2016 № 139, до вказаного перелікудодано: 1) матеріали правоохоронних 

та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи 

підготовки до вчинення кримінальних правопорушень; 2) повідомлення в 

засобах масової інформації; 3) дублікат заяви; 4) самостійне виявлення 

прокурором кримінального правопорушення за результатами перевірки у 

порядку нагляду, зокрема виявлення кримінального правопорушення 

прокурором під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів 

[432]. Варто зауважимо, що в практичній діяльності, за винятком дублікату 

заяви, зазначений перелік джерел інформації при виявленні корупційних 

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг, зустрічається найчастіше. 

Системний аналіз нормативних положень, який надала В.Г. Дрозд, 

свідчить, що приводами до початку кримінального провадження є: 1) заяви про 
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вчинене кримінальне правопорушення, які можуть бути усними або 

письмовими (заяви можуть надійти від фізичних чи юридичних осіб); 

2) повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, якими можуть 

бути: а) повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб; 

б) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які 

затримали підозрювану особу, відповідно до ч. 2 ст. 207 КПК України; 

в) повідомлення в засобах масової інформації; 3) самостійне виявлення слідчим 

із будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, зокрема під час досудового розслідування; 

4) самостійно виявлені посадовою особою правоохоронних і контролюючих 

державних органів факти вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних 

правопорушень; 5) самостійне виявлення прокурором із будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення 

[158, с.271]. 

Щодо останнього пункту, то в науково-практичному коментарі до 

КПК України 2012 р. зазначено, що під цим джерелом розуміється виявлення 

інформації слідчим, прокурором про певне кримінальне правопорушення під 

час іншого досудового розслідування, через засоби масової інформації тощо, 

співробітниками оперативних підрозділів за результатами проведення заходів, 

спрямованих на виявлення кримінального правопорушення. У разі, якщо 

кримінальне правопорушення виявляється безпосередньо працівником 

правоохоронного органу, складається рапорт із зазначенням відомостей, які 

становлять зміст ЄРДР. Рапорт передається керівнику органу досудового 

розслідування, який визначає попередню правову кваліфікацію і доручає 

слідчому провести досудове розслідування [285, с.528-529]. 

На нашу думку, передбачені в відомчих нормативно-правових актах такі 

джерела, як: інформація, опублікована в ЗМІ; публікації в інтернеті або пресі; 

повідомлення осіб, які затримали особу за підозрою у вчинені злочину; 

виявлення ознак кримінального правопорушення за результатами ведення 

оперативно-розшукової справи або перевірки в порядку нагляду та інші лише 
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більш поширено тлумачать ті, що передбачені у ч. 1 ст. 214 КПК України. Було 

б доцільним у наведених відомчих нормативно-правових актах як джерела 

інформації також передбачити виявлення слідчим, прокурором ознак 

кримінального правопорушення під час розслідування іншого кримінального 

провадження та матеріалів фото та відеофіксації. Однак, це жодним чином не 

означає, що наразі таке джерело інформації не відноситься до тих, що 

передбачені в ч. 1 ст. 214 КПК України. 

Попередньо резюмуючи аналіз джерел інформації, які до речі також є 

приводом до початку досудового розслідування у досліджуваній категорії 

кримінальних провадженнях, слід зауважити наступне. 

По-перше, наявність такого розгалуженого переліку джерел, які свідчать 

про обставини щодо готування, замаху чи вчинення кримінального 

правопорушення, зокрема корупційного, має сприяти невідворотності 

притягнення особи до кримінальної відповідальності. До того ж, відповідно до 

ст. 2 КПК України кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, повинен 

бути притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не 

був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 

необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура. 

У науковій літературі донині дискусійним є і питання щодо однозначного 

розуміння такої дефініції, як «приводи до початку досудового розслідування». 

Зокрема, за визначенням Д.О. Шумейко, приводи до початку досудового 

розслідування слід розуміти як передбачені законом джерела отримання 

відомостей про факти, які законодавцем означені як обставини, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального провадження, що породжують 

кримінально-процесуальні правовідносини та зобов'язують слідчого, прокурора 

внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати 

розслідування. Вважаємо, привід до початку досудового розслідування – це, по-

перше, джерела відомостей про вчинені, або такі, що готуються, злочини; по-

друге, визначені законом, зокрема ст. 214 КПК України; по-третє, джерела, 



200 
 

які отримані відповідними органами і службовими особами; по-четверте, 

відомості про факти, які зумовлюють виникнення кримінально-процесуальних 

правовідносин; по-п'яте, зобов'язують слідчого, прокурора внести відомості до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування [694, с.10-

11, 20]. 

На думку М.А. Погорецького, ознаками приводу є: а) він повинен бути 

актом вольової дії особи, що містить дані про ознаки злочину, адресованим 

уповноваженим суб’єктам кримінального провадження, чи вольовим актом 

уповноваженого суб’єкту, спрямованим на виявлення ознак злочину у ході 

реалізації ним своїх функцій; б) передбачатися кримінально-процесуальним 

законом; в) містити достатні дані, що вказують на ознаки злочину (за 

КПК України 1960 р.), чи містити обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення (за КПК України 2012 р.); г) мати визначену 

законом процесуальну форму (якщо вона встановлена); д) становити 

юридичний факт, що породжує кримінально-процесуальні правовідносини; 

є) бути початком кримінально-процесуальної діяльності. З урахуванням цих 

ознаки привід для початку досудового розслідування вчений визначив як 

передбачений кримінально-процесуальним законом акт вольової дії особи, 

адресований уповноваженим суб’єктам кримінального провадження, чи 

вольовий акт уповноваженого суб’єкта, спрямований на реалізацію ним своїх 

повноважень, що є юридичним фактом, у результаті якого уповноважений 

суб’єкт кримінального провадження отримує відомості про обставини, що 

можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що є 

підставами для формування у нього внутрішнього переконання для внесення 

таких відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та про 

необхідність початку досудового розслідування [425, с.96]. 

Беручи до уваги наведені думки, підприводом до початку досудового 

розслідування щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, слід розуміти 

як будь-яке джерело інформації, в якому містяться обставини, що можуть 
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свідчити про готування, замах або вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого Розділом XVII КК України. 

По-друге, наявність повноти інформації для початку кримінального 

провадження, що міститься у відповідному джерелі, залежить від етапу її 

надходження, а саме готування замаху чи вчинення кримінального 

правопорушення. При цьому за положеннями ч. 4 ст. 214 КПК України слідчий, 

прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв 

і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та 

зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації 

заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. 

Тому, якщо йдеться про надання особою заяви чи повідомлення не важливо, які 

саме будуть вказані, головне, щоб вони дійсно свідчили про наявність обставин, 

що свідчать про вчинення конкретного злочину. З приводу цього, на думку 

В.В. Мельника, на початковому етапі процесу доказування вся інформація, яка 

знаходиться в «орбіті» слідства і має значення для вирішення питань про 

винність підозрюваного, має не достовірний, а швидше ймовірний характер. У 

процесі розслідування ці ймовірні знання повинні перетворитися на достовірні 

[350, с.92]. Відтак, йдеться про необхідність встановлення усіх обставин, які 

мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.  

Разом із цим, варто акцентувати увагу на тому, що внесення до ЄРДР 

відомостей про кримінальні правопорушення стосовно корупційних злочинів 

має свою специфіку. У цьому разі необхідно брати до уваги та враховувати 

відповідні вимоги КК України та Закону України «Про запобігання корупції», 

зокрема повинні отримувати відображення всі елементи конкретного складу 

кримінального правопорушення.  

Як свідчить власний досвід автора з розслідування кримінальних 

проваджень зазначеної категорії, одним із ключових елементів складів 

корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, є особа, яка їх вчиняє. Зауважимо, що 

перелік суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання 
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корупції», наведений в ст. 3 цього Закону. При цьому не всі вони здійснюють 

службову діяльність та професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних 

послуг. З приводу чіткого визначення останніх слід брати до уваги примітку до 

ст. 45 КК України, примітки до статей Розділу XVII «Злочини у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 

публічних послуг» КК України. Також із питань тлумачення основних понять 

щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, необхідно звертатися до 

ст. 1 «Визначення термінів» Закону України «Про запобігання корупції».  

Як зазначає В.В. Вапнярчук, при внесенні до ЄРДР відомостей стосовно 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, передусім, повинно бути підтверджено наявність таких 

елементів складу злочину, як його об'єкта і об'єктивної сторони [81, с.179] але 

повністю з таким твердженням ми не можемо погодитись. Адже у цій категорії 

злочинів необхідно обов’язково встановити наявність спеціального суб’єкта, 

перелік яких закріплений в примітках наведених вищестатей КК України. 

У контексті дослідженого питання О.В. Баганець звернув увагу на той 

факт, що при внесенні відомостей до ЄРДР про факт прийняття службовою 

особою пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди сторона 

обвинувачення не має достатніх доказів, що свідчили б про заподіяння фізичній 

особі відповідної шкоди. Окрім того, варто враховувати той факт, що 

заявником у кримінальних провадженнях цієї категорії може бути не лише 

особа, від якої вимагали надання неправомірної вигоди, а й інші особи, які були 

очевидцями вчинення злочину або ж яким відомі обставини вчинення цього 

злочину. На момент отримання від особи заяви, як правило, грошові кошти 

лише вимагаються, а не передаються, тобто матеріальна шкода фактично не 

завдана, визначення моральної шкоди, спричиненої вимаганням на 

початковому етапі досудового слідства, неможливе, так як не встановлені всі 

обставини злочину, що стосується фізичної шкоди, то за її наявності вимагання 

грошових коштів шляхом застосування фізичного впливу слід кваліфікувати за 
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ст. 189 КК України, або за сукупністю злочинів, залежно від обставин [39, 

с.143]. Однак, однозначно погодитися із таким твердженням не можна, оскільки 

використання службового становища лише вказує на наявність кваліфікуючої 

ознаки – вимагання неправомірної вигоди, а не наявності у діях особи складу 

злочину, передбаченого ст. 189 КК України.  

Крім того, при внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до 

ЄРДР важливого значення має встановлення осіб, визначених у 480 

КПК України, про що детально описано в підрозділі 4.1 цього дослідження. 

Так, наслідками встановлення того, що такою особою є особа, наведена у 

ст. 480 КПК України, є не тільки здійснення досудового розслідування в 

особливому порядку, який передбачений Главою 37 КПК України, але й 

визначення підслідності кримінального провадження відповідно до положень 

ст. 216 КПК України за детективами Національного антикорупційного бюро 

або слідчими Державного бюро розслідувань. Такі дані згідно з п. 4 ч. 5 ст. 214 

КПК України та пунктом 2.1 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури 

України від 06.04.2016 № 139 можуть бути встановлені, виходячи з відомостей 

про дану особу, наведених у заяві про корупційний злочин, який готується, 

вчиняється чи вчинений, або виявлення з іншого джерела (наприклад, у 

результаті перевірки цих відомостей шляхом звернення до відомостей, які 

містяться на офіційних сайтах відповідних органів, установ, організацій тощо). 

Здійснення досудового розслідування уповноваженим органом досудового 

розслідування є вкрай важливим для визнання допустимими доказів, зібраних у 

такому кримінальному провадженні. 

Отже, при внесенні до ЄРДР відомостей про вчинення досліджуваної 

категорії кримінальних правопорушень важливе значення має встановлення 

обставин, що саме свідчить про віднесення злочину до цього виду, оскільки від 

цього залежить підслідність, а відповідно в подальшому і можливість визнання 

доказів недопустимими лише з підстави здійснення досудового розслідування 

не уповноваженою на те особою. З цього приводу Вищий спеціалізований суд з 
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розгляду цивільних і кримінальних справ зазначив, що проведення досудового 

розслідування кримінального провадження, зокрема проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження 

тощо органом, до компетенції якого згідно із процесуальним законодавством не 

віднесено його здійснення, порушує загальні засади законності здійснення 

кримінального провадження, закріплені у ст. 9 КПК України, та унеможливлює 

виконання завдань кримінального провадження, визначених у ст. 2 

КПК України [315], з чим ми повністю згодні. Натомість, на сьогодні має місце 

порушення цього питання, зокрема, за словами керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, з порушенням правил підслідності здійснюються 

такі кримінальні провадження: відносно заступника губернатора Миколаївської 

області, затриманого військовою прокуратурою за одержання неправомірної 

вигоди; відносно заступника Міністра охорони здоров’я, затриманого 

прокуратурою м. Києва і СБУ за одержання неправомірної вигоди у сумі 300 

тис. євро; за обвинуваченням мера Вишгорода в одержанні неправомірної 

вигоди, яку до суду направила прокуратура Київської області [40]. 

Непоодинокими є випадки, коли обставини, які можуть свідчити про 

вчинення корупційного злочину, викладені у публікаціях ЗМІ та матеріалах 

журналістських розслідувань. Це питання у практичній діяльності щодо 

розслідування корупційних злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є надзвичайно 

актуальним. Зумовлено це тим, що представлені на сьогодні публікації у ЗМІ та 

журналістські розслідування все частіше стають приводом для початку 

досудового розслідування цих категорій проваджень. Окремі вимоги до таких 

приводів детально розглянуті Д.О. Шумейком [694, с.22-24]. 

У практичній площині проблемним питанням є можливість використання 

матеріалів ОРД як приводу для початку досудового розслідування в 

досліджуваній категорії кримінальних проваджень. Безумовно, це є 

пріоритетними напрямами антикорупційної політики держави. Ефективна 

робота органів, що проводять оперативно-розшукову діяльність, має важливе 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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значення для протидії корупції не лише у межах виконання завдань ОРД та 

кримінального процесу, а й для дієвості соціального антикорупційного впливу. 

І, навпаки, недоліки у їхній роботі сприяють розвитку правового нігілізму 

населення, стимулюють «хабарників» до подальшої злочинної діяльності. На 

жаль, сьогодні є чимало загальновідомих показових прикладів неефективної 

роботи цих органів у галузі протидії корупції. Гучні затримання корупціонерів 

найвищого рангу переважно нічим не закінчуються, оскільки довести їхню 

вину виявляється неможливим. Причини цього мають не лише політичний, а й 

суто юридичний характер. Недосконалість правового регулювання ОРД та 

кримінального процесу дає змогу стороні захисту на цілком обґрунтованих 

підставах вимагати від суду визнання зібраних стороною обвинувачення 

доказів недопустимими [247, с.257-258]. 

У своєму дослідженні О.А. Вакулік та Ю.І. Азаров, виходячи із вивчення 

практики приймання, реєстрації, розгляду та вирішення заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення, своєчасності внесення щодо них відомостей до 

ЄРДР, звітних та аналітичних даних, з’ясували характер та механізм найбільш 

типових порушень із цього питання, до яких також відноситься недодержання 

вимог ч. 1 ст. 214 КПК України щодо невідкладного, але не пізніше 24 годин 

після подання повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення 

внесення відомостей до ЄРДР у разі використання матеріалів ОРД як приводів 

та підстав для початку досудового розслідування. Також допускається 

зволікання з початком досудового розслідування, повернення матеріалів ОРД 

оперативним підрозділам без виконання вимог ч. 1 ст. 214 КПК України [78, 

с.78-79]. У свою чергу, базуючись на практиці прокурорського нагляду за 

діяльністю підрозділів захисту економіки, М.Ю. Коник відмічає, що у разі, коли 

ці підрозділи намагаються уникнути виконання обов’язків, покладених на них 

Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо попередження, 

своєчасного виявлення і припинення злочинів, пов’язаних із одержанням 

неправомірної вигоди, та викриття причин і умов, які сприяють їх вчиненню, 

здійснення профілактики правопорушень, вони взагалі не проводять заходів 
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оперативного пошуку з виявлення кримінальних правопорушень цієї категорії; 

проводять ці заходи суто формально (оформлюючи документи за результатами 

заходів, які фактично не проводилися); за результатами проведення заходів 

оперативного пошуку надають прокуророві та органу досудового розслідування 

інформацію, яка потребує додаткової перевірки за допомогою оперативно-

розшукових заходів (ОРЗ) та засобів у межах ОРС [247, с.258-259]. Таким 

чином, штучно створюючи ситуацію, за якої підстав внести відомості до ЄРДР 

є неможливим у зв’язку із невстановленням обставин, що можуть свідчити про 

вчинення злочину. 

Як вважає М.А. Погорецький, матеріали ОРД для початку досудового 

розслідування можуть бути реалізовані лише через такий привід, як самостійне 

виявлення уповноваженою особою (слідчим або прокурором) з будь-яких 

джерел (матеріалів ОРД) обставин, що можуть свідчити про вчинене 

кримінальне правопорушення (ч. 1 ст. 214 КПК України) [425, с.100]. 

У практичній діяльності важливе значення має законність походження 

матеріалів ОРД, які можуть стати приводом до початку досудового 

розслідування. Так, згідно з положенням ч. 3 ст. 8 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» негласне обстеження публічно недоступних 

місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, 

відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, 

накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводяться на 

підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника 

відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з  

прокурором. Ці заходи застосовуються винятково з метою запобігання 

вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення 

терористичних актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та 

організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо [460]. Тим 

часом, зважаючи на високий корупційний показник у нашій державі, що 
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становить реальну загрозу національній безпеці, було б доцільно передбачити 

можливість застосування таких заходів із метою запобігання і припинення 

корупційних правопорушень у сфері службової діяльності. Тому останнє 

речення ч. 3 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

пропонуємо викласти у такій редакцій: «Ці заходи застосовуються винятково з 

метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

запобігання і припинення терористичних актів, корупційних правопорушень у 

сфері службової діяльності та інших посягань спеціальних служб іноземних 

держав та організацій, якщо іншим способом одержати інформацію 

неможливо». 

Вважаємо, що матеріали ОРД як привід для початку досудового 

розслідування щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, мають 

відповідати таким умовам: 

1) у них повинні міститися відомості про обставини, що можуть свідчити 

про вчинення корупційного злочину; 

2) матеріали повинні бути легалізовані оперативним підрозділом та 

передані у встановленому порядку слідчому, прокурору; 

3) протоколи ОРЗ та додатки до них мають бути передані органу 

досудового розслідування у повному обсязі, з метою подальшого використання 

як доказу у кримінальному провадженні відповідно до положень ст. 99 КПК 

України. 

Таким чином, ефективно розпочати досудове розслідування корупційного 

провадження, без порушень законодавства довести розслідування до логічного 

завершення, потребує високої кваліфікації слідчого та готовності оперативно та 

ефективно використовувати надані повноваження. Під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності з огляду на тактичні особливості 

розслідування корупційних злочинів слідчому необхідно аналізувати і 

приймати рішення лише на підставі наданих йому матеріалів чи досліджених 

обставин. Правильна правова позиція слідчого дозволяє ефективно розпочати 
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досудове розслідування корупційного злочину, без порушень законодавства 

довести його до логічного завершення [220, с.149]. 

Ураховуючи викладене, варто акцентувати увагу на тому, що у 

практичній діяльності важливе значення має питання недопущення витоку 

інформації щодо внесених до ЄРДР відомостей про вчинення корупційного 

злочину в сфері службової діяльності [432]. Натомість перелік корупційних 

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг, значно ширший, свідченням чого є примітка до 

ст. 45 КК України, згідно з якою до таких відносяться злочини, передбачені 

статтями 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 КК України. На основі законодавчого 

визначення корупційних злочинів О.П. Горпинюк дійшла висновку, що 

посягання відповідної категорії поділяються на «власне корупційні злочини» 

(ст. 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368–369-2) та «злочини, у випадку, якщо вони 

вчиненні шляхом зловживання службовим становищем» (ст. 191, 262, 308, 312, 

313, 320, 357, 410) [137, с.277]. 

Як свідчить досвід автора, до найбільш поширених корупційних злочинів, 

які вчиняються службовими особами, відносяться статті 364, 368, 368-2, 369 КК 

України. У зв’язку з цим, на нашу думку, з метою уникнення витоку інформації 

щодо внесених до ЄРДР відомостей за фактом вчинення службовою особою 

корупційних злочинів вважаємо доцільним у ч. 7 параграфу 4 Розділу I 

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань після 

словосполучення «прийняттям пропозиції, обіцянки одержання або 

одержанням неправомірної вигоди» додати «та інших корупційних злочинів у 

сфері службової діяльності». 

Вважаємо, що запропоновані зміни стануть додатковим чинником 

уникнення витоку інформації з приводу розпочатого досудового розслідування 

за ознаками корупційного злочину у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.  

Ще одним питанням, яке потребує уваги, є те, що 17.11.2017 на розгляд 

до Верховної Ради України подано проект Закону України «Про внесення змін 
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до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (щодо 

особливостей початку досудового розслідування по окремим категоріям 

правопорушень)», яким пропонувалося ст. 214 КПК України доповнити 

частиною 9 такого змісту: «9. Відомості про кримінальне правопорушення, 

передбачене ст. 366-1, 368-2 Кримінального кодексу України, можуть бути 

внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань лише у разі наявності 

висновку щодо недостовірності задекларованих відомостей або наявності ознак 

незаконного збагачення, в рішенні центрального органу виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну 

антикорупційну політику, прийнятому за результатами здійснення повної 

перевірки декларації (декларацій) осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування» [456]. На сьогодні відповідно до ст. 4 

Закону України «Про запобігання корупції» таким органом є Національне 

агентство з питань запобігання корупції. У зв’язку з цим внесенню викладених 

змін передувало роз’яснення НАЗК, де було зазначено про необхідність 

отримання від нього відповідного висновку для можливості внесення 

відомостей до ЄРДР [480]. Тим часом, системно проаналізувавши 

запропоновані зміни, доходимо висновку, що законотворці пропонують 

повернутися до попередньої перевірки заяв і повідомлень, що мало місце за 

КПК України 1960 р. Це, безумовно, руйнує сучасну концепцію початку 

досудового розслідування, згідно з якою при наявності обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, слідчий, прокурор 

зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. 

Відтак, у разі виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 366-1, 368-2 КК України, законодавець намагається поставити роботу 

слідчого, прокурора щодо початку досудового розслідування в залежність від 

надання чи ненадання НАЗК висновку стосовно недостовірності 

задекларованих відомостей або наявності ознак незаконного збагачення. На 

думку авторів цього законопроекту, викладеної в пояснювальній записці, 

обумовлено це тим, що основним джерелом встановлення обставин, що можуть 

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/2341-14
http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/2341-14
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свідчити про декларування недостовірної інформації чи незаконного 

збагачення, можуть бути лише висновки, що містяться у відповідному Рішенні 

НАЗК, прийнятому за результатами здійснення повної перевірки декларації 

[448]. Однак з такою констатацією ми не можемо погодитися, адже на сьогодні 

виявлення таких фактів можливе з інших джерел, наприклад, журналістських 

розслідувань; встановлення такого факту при розслідуванні іншого 

корупційного злочину тощо. Тож, вважаємо, що у разі внесення до КПК 

України зазначених доповнень на законодавчому рівні утвориться «законна» 

можливість затягування розслідування факту недостовірності задекларованих 

відомостей або наявності ознак незаконного збагачення.  

Аналіз положень КПК, як зазначає М. Хавронюк, показує, що в ньому 

дійсно містяться посилання на інші закони, при цьому в тексті КПК про Закон 

України «Про запобігання корупції» не згадується взагалі. Тому останній не 

належить до кримінального процесуального законодавства України і не 

визначає порядок кримінального провадження на території України. Що ж до 

інших законів України, то вони застосовуються лише в частині, яка забезпечує 

єдине, цілісне, несуперечливе, ієрархічно організоване і структурно 

упорядковане правове регулювання усіх суспільних відносин в державі. Відтак, 

кожен державний та інший орган має свою сферу повноважень і повинен 

здійснювати їх, не заважаючи, а допомагаючи у здійсненні повноважень, що 

належать іншим органам. Більше того, не можна говорити про будь-яке 

втручання у приватне життя осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, у зв’язку із вивченням їхніх декларацій, виявленням в них 

невідповідностей та притягненням їх до відповідальності, передбаченої законом 

в порядку, встановленому КПК України. Отже, ми повністю підтримуємо 

думку про те, що положення Роз’яснення стосовно того, що початку досудового 

розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 

статтями 366-1, 368-2 КК України, обов’язково має передувати рішення НАЗК, 

є безпідставними [613]. Тому, рішення НАЗК від 08.12.2017 № 1375 є 

необґрунтованим і не відповідає вимогам і принципам чинного законодавства 
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України. Більш раціональним і логічним убачається варіант, коли орган 

досудового розслідування після внесення відомостей до ЄРДР за ознаками 

вчинення злочинів, передбачених статтями 366-1, 368-2 КК України, буде 

зобов’язаний звернутися до НАЗК із запитом провести негайну перевірку 

декларації особи, щодо якої розпочато досудове розслідування, та в порядку 

ч. 2 ст. 93 КПК України надавати відомості і документи, що мають значення 

для кримінального провадження. Тому, на нашудумку, внесення до ЄРДР 

відомостей за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 

366-1, 368-2 КК України, має здійснюватися незалежно від наявності висновку 

НАЗК, а подальше розслідування таких кримінальних проваджень відповідно 

до підслідності, визначеної ст. 216 КПК України. 

Таким чином, із урахуванням концептуально-визначальної сутності 

доказуванняу кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, можна констатувати про необхідність встановлення на 

момент початку досудового розслідування обставин, що відносяться до об'єкта, 

об'єктивної сторони та спеціального суб'єкта злочину (службової особи). 

Вважаємо, саме встановлення спеціального суб'єкта злочину є визначальним 

фактором, який впливає на ефективність розслідування корупційних злочинів у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг на початковому етапі, оскільки є умовою визначення 

підслідності та унеможливлює в подальшому визнання доказів недопустимими 

з підстав здійсненням розслідування не уповноваженою особою [655, с.80-84]. 

 

 

3.2 Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів  

 

Упродовж тривалого часу розвитку кримінальне процесуальне 

законодавство і наука кримінального процесу не містили однозначного 

визначення такого поняття, як «слідча дія», його змісту та різновидів слідчих 
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дій, хоча це питання було предметом дискусій та досліджень провідних 

теоретиків і практиків, зокрема Ю.М. Грошевого, О.П. Кучинської, 

М.М. Михеєнка, С.М. Стахівського, Л.Д. Удалової та інших. 

У контексті вивчення проблематики визначення поняття слідчих дій за 

кримінальним процесуальним законодавством, що діяло до 2012 року, 

В.І. Галаган зазначив, що певної дискусійності можна було б уникнути, якби у 

КПК України визначалися принаймні поняття та перелік слідчих дій [117, с.2]. 

Відсутність законодавчої регламентації цього питання у КПК України 1960 р. 

негативно впливало на діяльність органів досудового розслідування, 

прокуратури та суду при обґрунтуванні процесуальних рішень про проведення 

певних слідчих дій, прокурорського нагляду та судового контролю за їх 

проведенням [418, с.150]. У зв’язку з цим В.М. Іщенко зауважував, що 

закріплення поняття та кола процесуальних дій як слідчих дало б змогу 

уникнути зайвих дискусійунауці та в практичній діяльності щодо того, 

протоколи яких саме конкретних дій є доказами у кримінальному 

провадженні. Це також сприяло б визначенню «шляхів входження» доказів у 

кримінальне провадження та відповідно допустимості використання 

результатів проведення слідчих дій у доказуванні [199, с.414]. 

До прийняття КПК України 2012 р. переважно вітчизняні науковці 

слідчі дії визначали як регламентовані кримінально-процесуальним законом 

процесуальні дії, що спрямовані на виявлення, фіксацію та перевірку доказів 

[279, с.287; 295, с.215; 370, с.234]. М.Г. Пінчук виокремлює слідчі дії з-поміж 

інших процесуальних дій наявністю специфічних пізнавальних завдань. 

Пізнавальна сторона слідчої дії полягає в тому, що у результаті її проведення 

уповноважений орган отримує фактичні дані, відомості про обставини, що 

підлягають доказуванню в кримінальному провадженні [417, с.82]. 

А.В. Заклюка зауважує, що важливе значення у проведенні слідчих 

(розшукових) дій має саме послідовність встановлення обставин 

кримінального правопорушення та обставин, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні [180, с.56]. С.А. Шейфер під слідчими діями, з 
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одного боку, розуміє всі процесуально значущі акти слідчого, а з іншого – 

акцентує увагу на пізнавальному аспекті, розуміючи під ними дії із збирання 

доказів [680, с.5-33]. 

На думку І.В. Гловюк, проведення слідчих (розшукових) дій є основою 

для формування доказової бази кримінального провадження, яка потім буде 

використана для формулювання обвинувачення [125, с.663].  

Як вважає В.М. Іщенко, на відміну від інших процесуальних способів 

одержання доказів, при провадженні слідчої дії пізнання події злочину 

здійснюється одночасно з її проведенням. Тож, слідча дія – це спрямований на 

формування доказів вид кримінально-процесуальної діяльності, який 

здійснюється лише державними органами і структурно містить у собі прийоми 

пошуку, пізнання та посвідчення знайденої та вилученої доказової інформації 

[199, с.414-415]. Проте, у повну міру з таким твердженням ми не можемо 

погодитися, оскільки при проведенні не кожної слідчої (розшукової) дії 

відбувається безпосереднє пізнання події злочину. Наприклад, метою 

пред’явлення особи для впізнання є з’ясування того, чи дійсно особа зможе 

впізнати іншу особу за зовнішнім виглядом і прикметами при обставинах, за 

яких вона бачила цю особу. 

Із прийняттям чинного КПК України вперше за багато років законодавчо 

було вирішено зазначене дискусійне питання шляхом надання поняттю «слідчі 

дії» певного смислового значення, свідченням чого стало упровадження в 

КПК України окремої Глави 20, яка отримала назву «Слідчі (розшукові) дії». 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, 

спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих 

доказів у конкретному кримінальному провадженні [283]. 

Автори науково-практичного коментаря до КПК України поняття 

слідчих (розшукових) дій конкретизують за рахунок того, що це 

регламентовані кримінальним процесуальним законом процесуальні дії, які 

спрямовані на отримання (збирання) або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні [285, с.550]. 
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Отже, закріплення в положеннях ч. 1 ст. 223 КПК України легальної 

дефініції слідчих (розшукових) дій в цілому отримало позитивну оцінку від 

науковців і практиків. Однак, аналіз чинного КПК України та правозастосовна 

практика здійснення слідчих (розшукових) дій призводять до формулювання 

питань щодо коректності цієї дефініції. Численні публікації, присвячені 

слідчим (розшуковим) діям [9; 10; 282] свідчать, що науковці сприйняли 

терміни слідчі (розшукові) дії як даність без критичного переосмислення 

етимології цих термінів та їх відповідності нормам КПК України, які 

визначають загальні положення проведення та використання результатів 

слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні [672, с.96-97]. 

Не можна обійти увагою використання законодавцем терміна 

«розшукові» дії. Упродовж багатьох років процесуалістами неоднозначно 

вирішувалось питання визначення поняття розшукової діяльності слідчого, а 

отже, і тотожності понять «слідчі дії» і «розшукові дії» або їх суттєвої 

відмінності. Водночас, у теорії криміналістики проводиться чітке 

розмежування слідчої і розшукової діяльності, що розглядаються як 

самостійні пізнавальні засоби з розкриття злочину, які здійснюються 

відповідними суб’єктами за наявності передбачених підстав і у визначеній 

формі. Відтак, на думку І.С. Кіпрач, аналіз поняття «слідчі (розшукові) дії» 

свідчить про ототожнення законодавцем понять слідчих та розшукових дій 

слідчого, що, у свою чергу, передбачає надання слідчим діям активного 

пошукового характеру [225, с.279-280]. 

У свою чергу, категоричні зауваження з приводу використання у 

визначенні слідчих дій терміна «розшукові» висловлюють М.В. Корнієнко та 

В.М. Тертишник, які зазначають, що законодавець «засіяв юридичну 

термінологію бур’янистими словами-трутнями, а тим самим новою 

плутаниною» [256, с.63]. 

Таким чином, постає слушне питання – який сенс має термін 

«розшукові», коли зрозуміло, що при всякому пізнавальному процесі шукають 

нові знання, а при слідчих діях, зазвичай, «шукають» такі знання через пошук 
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доказів. Термін «шукати» означає намагатись знайти, виявити що-небудь, 

знаходити, відкривати зміст, збирати, прагнути чогось, відкривати зміст речей, 

дізнаватись про щось [562, с.908]. Усе це притаманно слідству взагалі й 

слідчим діям, зокрема, основним змістом яких, як різновиду пізнавального 

процесу, є пошук, збирання, дослідження, фіксація та перевірка доказів. Тож, 

іронізуючи з цього питання, науковці зазначають, що «зайві терміни в законі 

(«слова-паразити») можуть тільки шкодити – зайві витрати типографської 

краски і паперу на друк законів та їх коментарів» [256, с.63]. 

Натомість, на думку В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного, 

назвавши дії слідчими (розшуковими), законодавець визнав, що неможливо 

обмежитись лише пізнавальними і процесуальними сторонами характеру цих 

дій. Адже уповноважена особа, проводячи слідчі (розшукові) дії, передусім, 

здійснює розшук фактичних даних, які мають значення у конкретному 

кримінальному провадженні. Тож, розшукова спрямованість має зовсім не 

другорядне значення [280, с.223]. Це питання більш детально буде розглянуто 

в наступному підрозділі наукового дослідження.  

Ми поділяємо наукову думку А.С. Косенка, який визначає розшукову 

діяльність слідчого як таку, що полягає не лише у встановленні 

місцезнаходження відомих осіб та різних відомих об’єктів, на чому 

наголошують окремі автори [249, с.5], а й невідомих злочинців, потерпілих, 

свідків, викраденого майна, отримання інформації, яка ще не відома, тобто 

розшуку будь-яких осіб та об’єктів, які мають значення для встановлення 

істини у справі [261, с.20]. 

Згідно з правилами української граматики парні дужки є розділовим 

знаком, який використовується для додаткової інформації, різноманітних 

уточнень, вказівок [466], тобто законодавець або додатково уточнює, що 

слідчі дії є розшуковими, або, що вони можуть бути розшуковими діями. 

Легальна дефініція слідчих (розшукових) дій не вносить ясності з цього 

приводу, адже у ній вказується, що проведенням даних процесуальних дій 

отримуються (збираються) докази чи перевіряються вже отримані докази у 
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конкретному кримінальному провадженні. Про розшукові завдання, які 

можуть бути вирішені слідчими (розшуковими) діями, взагалі не йдеться. У 

той же час термін «розшук» присутній у диспозиціях статей, які 

регламентують проведення окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема в ч. 1 

ст. 234 КПК України. Безперечно використання терміна «розшукові» стосовно 

слідчих дій не означає, що розшукова діяльність під час досудового 

розслідування може здійснюватися тільки проведенням слідчих (розшукових) 

або ж негласних слідчих (розшукових) дій, а сама розшукова діяльність 

слідчого є рівнозначною діяльності з розслідування злочинів, аргументація з 

приводу чого наводилась нами в окремих публікаціях [672, с.96-102]. Однак 

неврахування законодавцем правил граматики української мови на тлі 

відсутності у легальній дефініції слідчих (розшукових) дій, питання щодо 

того, які розшукові завдання можуть вирішуватися проведенням цих 

процесуальних дій, породжує неясність, неоднозначність розуміння терміна 

«слідчі (розшукові) дії». Тому з метою приведення відповідно до уявлень про 

зміст, завдання, засоби розшукової діяльності у кримінальному провадженні 

вважаємо за доцільне внести зміни та доповнення до ч. 1 ст. 223 КПК України 

та викласти її у такій редакції: 

«Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) 

доказів або перевірку вже отриманих доказів, а такожна розшук осіб чи 

матеріальних об’єктів у конкретному провадженні». 

Відповідно до наданого законодавцем визначення поняття «слідчі 

(розшукові) дії» останні розуміються як основний інструмент процесу 

доказування у кримінальному провадженні, що згідно з ч. 2 ст. 91 

КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів із метою 

встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а 

отже забезпеченню реалізації завдань кримінального судочинства щодо 

повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального 

правопорушення. У цьому аспекті уваги потребують саме корупційні злочини 

у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 
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послуг, адже проведення слідчих (розшукових) дій є основним засобом 

отримання доказів і в цій категорії проваджень. 

Слідчі (розшукові) дії мають на меті не тільки отримання (збирання) 

доказів, а й перевірку вже отриманих доказів, що полягає у більш повному та 

детальному дослідженні слідчим зібраних доказів та їх процесуальних джерел 

з погляду придатності (належності, достовірності та допустимості) для 

встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, 

отриманні нових для підтвердження або спростування раніше зібраних доказів 

[225, с.279; 528, с.60]. 

Тому слушною видається думка Д.Б. Сергєєвої, яка зазначає, що однією 

із сутнісних ознак слідчих (розшукових) дій є проведення їх з метою не тільки 

виявлення, а й закріплення фактичних даних і відомостей про їх джерела для 

отримання чи перевірки доказів у кримінальному провадженні [504, с.182]. 

Для того, щоб доказ був допустимий, має бути обраний лише той спосіб 

отримання доказів, який за своїм змістом визначений законом для конкретної 

ситуації. Підміна належного способу доказування іншим є незаконним. Відтак, 

недопустимим є проведення допиту чи одночасного допиту двох або більше 

раніше допитаних осіб, якщо є необхідність проведення впізнання особи, або 

допиту експерта замість призначення додаткової експертизи. Кожна слідча 

(розшукова) дія має проводитися таким чином, щоб у відповідних умовах 

максимально забезпечити достовірність інформації такого виду. Тому підміна 

однієї слідчої (розшукової) дії іншою може спричинити сумніви відповідно 

доотриманих результатів дійсності [493, с.428-436]. 

Вивчені нами кримінальні провадження щодо корупційних злочинів у 

сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг, дозволяють поділити слідчі (розшукові) дії при проведенні досудового 

розслідування у цій категорії проваджень на такі групи:  

1) слідчі (розшукові) дії, які проводилися винятково на початку 

досудового розслідування: допит (92 %), одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб (12 %), обшук (73 %) (зокрема і обшук особи (58 %)), 
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огляд місця події (83 %), огляд документів (23 %), пред’явлення особи для 

впізнання (12 %), пред’явлення речей для впізнання (9 %), освідування особи 

(34 %), проведення експертизи (15 %); 

2) слідчі (розшукові) дії, що проводилися як на початку, так і під час 

подальшого досудового розслідування: допит (93 %), одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних осіб (14 %), обшук (72 %) (зокрема і обшук особи 

(43 %)), огляд місця події (83 %), огляд документів (56 %), пред’явлення особи 

для впізнання (10 %), пред’явлення речей для впізнання (9 %), слідчий 

експеримент (8 %), освідування особи (30 %), проведення експертизи (97 %); 

3) слідчі (розшукові) дії, які проводилися лише при подальшому 

досудовому розслідуванні: допит (87 %), одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб (12 %), обшук (56 %) (в тому числі і обшук особи (7 %), 

огляд місця події (27 %), огляд документів (56 %), пред’явлення особи для 

впізнання (7 %), пред’явлення речей для впізнання (6 %), слідчий експеримент 

(7 %), освідування особи (4 %), проведення експертизи (84 %). 

Згідно з проведеним нами аналізом можна виокремити слідчі 

(розшукові) дії, які найбільш часто проводяться у провадженнях зазначеної 

категорії, а саме: допит, обшук, зокрема обшук особи, огляд місця події, огляд 

документів, освідування особи, проведення експертизи. Такі ж слідчі 

(розшукові) дії, як одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, 

слідчий експеримент, пред’явлення особи чи речей для впізнання проводяться, 

якщо в них виникає необхідність. 

Яка зі слідчих (розшукових) дій і в якій послідовності буде проведена, 

залежить від конкретних обставин кримінального провадження, внутрішнього 

переконання слідчого чи прокурора та заявлених стороною захисту клопотань. 

Однак загальними для всіх слідчих (розшукових) дій є вимоги закону щодо 

підстав для їх проведення. Такими підставами є наявність достатніх 

відомостей, що вказують на можливість досягнення мети слідчої (розшукові) 

дії [285, с.550]. Слід також зауважити, що специфіка розслідування 

корупційних злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної 
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з наданням публічних послуг, визначається, крім іншого, необхідністю 

проведення комплексу доповнюючих одна одну слідчих (розшукових) дій, 

адже саме так можна забезпечити належне документування відповідних 

протиправних діянь. Крім того, обставини кримінального провадження та 

певний склад корупційного злочину можуть обумовлювати проведення 

слідчих (розшукових) дій у поєднанні з негласними слідчими (розшуковими) 

та іншими процесуальними діями, або, навпаки, виключати можливість 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зважаючи на загальні вимоги 

проведення переважної їх більшості – вчинення тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину (ч. 2 ст. 246 КПК України). Так, наприклад, вчинення злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, виключає можливість проведення 

комплексу НСРД, які зазвичай проводяться для документування корупційного 

злочину у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, – контролю за вчиненням злочину одночасно з аудіо-, 

відеоконтролем особи. А також супроводжуються подальшим затриманням і 

обшуком або освідуванням особи та обшуком приміщення, де вчинялося 

корупційне правопорушення. Відтак, неможливість проведення НСРД 

визначає необхідність проведення комплексу лише слідчих (розшукових) дій 

або разом з іншими процесуальними діями, зокрема огляду місця події та 

освідування особи, затримання особи та її обшуку тощо. При цьому, зважаючи 

на вимоги кримінального процесуального закону, які визначають юридичну 

підставу проведення окремих слідчих (розшукових) дій, слідчому на момент їх 

проведення необхідно отримати або, наприклад, постанову прокурора про 

освідування особи, або ухвалу слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи, при проведенні якого можна здійснити також обшук 

особи, яка в ньому перебуває. Оскільки лише проведення відповідних 

взаємопов’язаних процесуальних дій сприяє досягненню мети доказування – 

встановленню обставин, що мають значення для кримінального провадження, 

зокрема отриманню доказів, які підтверджують вчинення особою 

корупційного злочину у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної 
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з наданням публічних послуг (фіксації перемовин службової особи щодо 

надання їй неправомірної вигоди, подальше отримання такої вигоди, її 

вилучення, а також виявлення та вилучення слідів, які засвідчують факт 

отримання неправомірної вигоди, на тілі, одязі, у приміщенні тощо).  

Розпочнемо дослідження слідчих (розшукових) дій як засобів отримання 

доказів про корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, з найбільш поширеної слідчої 

(розшукової) дії – допиту, змістом якої є отримання та фіксування у 

встановленій кримінальним процесуальним законом формі показань 

підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта, що містять 

відомості про відомі їм обставини, які мають значення для кримінального 

провадження. 

Допит, як слушно зауважує С.Ю. Карпушин, є не лише однією із 

найбільш ефективних і поширених слідчих (розшукових) дій, а й фактично 

виступає необхідною та обов’язковою слідчою (розшуковою) дією у кожному 

кримінальному провадженні, оскільки є єдиним засобом формування джерела 

доказів – показання. Таким чином, жодне кримінальне провадження не 

здійснюється без проведення допитів, зокрема під час досудового 

розслідування [215, с.82]. 

Як свідчить аналіз слідчої практики, початок розслідування 

досліджуваної категорії злочинів зумовлює, зазвичай, проведення допиту 

заявника, яким згідно з ч. 1 ст. 60 КПК України є фізична чи юридична особа, 

яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення 

до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове провадження, 

і не є потерпілим. Однак, враховуючи те, що КПК України не передбачає 

проведення окремого допиту заявника, за конкретних обставин, особа, яка 

звернулася із заявою про вчинення злочину, може бути допитана як свідок або 

потерпілий залежно від того, чи завдано такій особі певного виду шкоди 

корупційним злочином у сфері службової та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. 
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При проведенні допиту особи, від якої надійшла інформація про 

вчинення корупційного злочину, зокрема у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, доцільним є застосування 

аудіо-, відеозапису, на що звертається увага окремими науковцями [626, с.26]. 

Д.О. Шумейко з цього приводу зауважує, що такий спосіб фіксації допиту 

заявника може бути застосований у порядку ст. 103, 107, ч. 5 ст. 224 

КПК України за умови, коли у конкретній ситуації необхідно негайно 

проводити НСРД, а час для складання протоколу допиту відсутній, або у 

випадку, коли у слідчого, прокурора наявні підстави побоюватись відмови від 

наданих свідчень заявником у випадку протидії розслідуванню (здійснення 

впливу, погроз, родинних стосунків заявника та вигодоодержувача тощо) [694, 

с.84], що, на нашу думку, є слушним. Також в юридичній літературі 

зазначається надоцільності застосовування звуко- або відеозапису як 

додаткового засобу фіксації показань під час допитів свідків [3, с.479; 319, 

с.127, 179], що, крім іншого, надасть змогу, наприклад, спростувати чи 

підтвердити алібі затриманої особи, або встановити наявність (відсутність) у 

діях заявника елементів провокації тощо. У зв’язку із зазначеним вбачається 

необхідним передбачити в КПК обов’язкове фіксування допиту заявника за 

допомогою аудіо-, відеозапису. При цьому відповідний аудіо-, відеозапис 

може також підтверджувати факт звернення особи із завідомо неправдивим 

повідомленням про вчинення злочину, за що ст. 383 КК України передбачена 

кримінальна відповідальність. Тому ч. 5 ст. 224 КПК України слід доповнити 

таким положенням: «Допит особи, яка звернулася із заявою або 

повідомленням про кримінальне правопорушення, в обов’язковому порядку 

фіксується за допомогою аудіо- та/ або відеозапису».  

Стосовно допиту свідків, перш за все, звернемо увагу на ймовірний їх 

поділ, враховуючи положення чинного кримінального процесуального закону, 

на свідків обвинувачення та свідків захисту. З цього приводу, А.Н. Халіков 

зазначає, що про такий розподіл свідків можна говорити з деякою умовністю 

при однозначному моделюванні їх свідчень до початку допиту з метою 
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створення загальної доказової бази. З огляду на це автор поділяє свідків на 

групи залежно від корпоративності інтересів: а) особи, які працюють з 

вигодоодержувачем в одній установі (як підпорядкованих йому, так і не 

підпорядкованих); б) особи, які не пов'язані з вигодоодержувачем трудовою 

діяльністю чи будь-якою формою підпорядкування; в) особи, які не працюють 

спільно з вигодоодержувачем, але опосередковано можуть залежати від нього 

в силу наявних владних повноважень щодо невизначеного кола осіб (керівник 

міста, району, області), що у певну міру впливає на формування показань. А 

зазначені види свідків, у свою чергу, поділяються на свідків захисту, свідків 

обвинувачення та нейтральних свідків [615, с.254-256]. 

Наведений поділ свідків, на нашу думку, є цілком прийнятним, до того 

жмає неабияке практичне значення, оскільки визначення відношення 

конкретного свідка до одного з трьох видів надає можливість при підготовці 

до допиту особи розробити план допиту з урахуванням становища свідка, 

спрогнозувати поведінку при допиті, відповідно продумати тактичні прийоми 

щодо усунення протидії розслідуванню [335, с.1-5]. 

Свідками у таких провадженнях можуть бути, крім заявників (у разі 

пропозиції посадової особи передати їм неправомірну вигоду), також сусіди і 

родичі посадової особи, її колеги по роботі, випадкові очевидці передавання 

неправомірної вигоди, поняті й працівники оперативних підрозділів та інші. 

При цьомуна практиці досить часто застосовують проведення кількох допитів 

свідків в один час для запобігання їх змові та даванню неправдивих показань 

[319, с.127-128]. 

Окрему увагу у ході допиту свідків, заявників, потерпілих слід 

приділити з’ясуванню обставин, які в подальшому можуть бути предметом 

дослідження психолого-лінгвістичної експертизи. Адже вивчення 

кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, дозволяє 

констатувати непоодинокі випадки призначення та проведення таких 

експертиз, а саме у 7 % таких проваджень. 
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Найчастіше зазначені експертизи проводяться з метою з’ясування 

семантичного змісту показань заявника, свідка чи потерпілого щодо наявності/ 

відсутності факту підбурювання до вчинення злочину або вимагання 

неправомірної вигоди. Відтак, відомості, отримані під час допиту таких осіб, 

можуть визначати необхідність проведення подальших експертних 

досліджень, і, зрештою, впливати на кваліфікацію протиправного діяння. Це 

слід враховувати при проведенні допиту, а точність фіксації висловлюваних 

особою формулювань в ході допиту може бути забезпечена за допомогою 

технічних засобів. 

Особливістю досудового розслідування досліджуваної нами категорії 

кримінальних проваджень є також те, що розпочинається воно, як правило, 

відносно конкретної службової особи, яка вчинила корупційний злочин у 

сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. Однак кримінальний процесуальний закон не визначає, в якому статусі 

слід допитувати цю службову особу. Єдино можливим варіантом допиту такої 

службової особи, відносно якої здійснюється досудове розслідування, 

виходячи з аналізу відповідних норм КПК України, це є її допит у статусі 

свідка. Проте, якщо такій особі буде в подальшому повідомлено про підозру у 

вчиненні зазначеного злочину, то докази, отримані під час допиту такої особи 

раніше як свідка, вважатимуться такими, що здобуті з істотним порушенням 

прав і свобод людини, а тому недопустимими (п. 1 ч. 3 ст. 87 КПК України). 

Ця норма є беззаперечною, адже, у разі допиту свідка він попереджається про 

кримінальну відповідальність за відмову давати показання і за давання 

завідомо неправдивих показань (ч. 3 ст. 224 КПК України). Відтак, отримання 

показань такої особи, зокрема під загрозою кримінальної відповідальності, та 

подальше їх використання для формулювання підозри, обвинувачення та 

доведення винуватості цієї особи у вчиненні корупційного злочину у сфері 

службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

безсумнівно має бути виключено. 
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З іншого боку, до моменту набуття такою особою статусу підозрюваного 

може пройти тривалий час, упродовж якого проводитимуться певні слідчі 

(розшукові) та інші процесуальні дії, а зазначена особа не маючи жодного 

уявлення про них, не зможе реалізувати своє право на захист. 

У зв’язку із зазначеним привертають до себе увагу зміни до КПК 

України, які унормували такого учасника кримінального провадження, як 

«інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 

розслідування» (п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України). Проте такі зміни до КПК 

України, на наш погляд, є незавершеними, адже законодавець не визначає 

права й обов’язки, не розкриває поняття цієї особи, зазначаючи лише у п. 16
1
 

ч. 1 ст. 3 КПК України, що інша особа, права чи законні інтереси якої 

обмежуються під час досудового розслідування, – це особа, стосовно якої 

(зокрема щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені КПК 

України. З огляду на це логічно припустити, що нею може бути й особа, щодо 

якої здійснюється досудове розслідування, й власник житла чи іншого 

володіння, де проводиться обшук, й особа, яка перебуває в житлі чи іншому 

володінні під час обшуку, але не є його власником. Цих та інших осіб, зокрема 

особу, щодо якої проводяться негласні слідчі (розшукові) дії, володільця 

тимчасово вилучених речей та документів, за умови відсутності у них іншого 

процесуального статусу в кримінальному провадженні, як учасників 

кримінальних процесуальних правовідносин, які входять у поняття «іншої 

особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 

розслідування» визначає також А.В. Мельниченко [357, с.4]. 

Однак, зважаючи на те, що процесуальний статус як учасників 

кримінального провадження загалом, так й іншої особи, права чи законні 

інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, зокрема, не 

охоплюється темою нашого дослідження, зазначимо лише на необхідності 

законодавчої регламентації процесуального статусу та проведення допиту 

зазначеної особи й можливості використання її показань у ході здійснення 

доказової діяльності при розслідуванні корупційних злочинів у сфері 
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службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Тому пропонуємо викласти ч. 1 ст. 95 КПК України у такій редакції: 

«Показання – це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час 

допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом, 

іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час 

досудового розслідування, щодо відомих їм обставин у кримінальному 

провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження». 

Також ч. 2 ст. 95 КПК України слід доповнити абз. 2 такого змісту: «Інша 

особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 

розслідування, має право давати показання під час досудового розслідування». 

Така особа, як вже зазначалося, має включати в себе й особу, відносно 

якої здійснюється досудове розслідування, й, таким чином, це вирішуватиме 

при розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, дилему допиту такої 

особи в якомусь іншому процесуальному статусі, наприклад, свідка, що, у 

свою чергу, призводить до недопустимості отриманих показань при 

подальшому набутті такою особою статусу підозрюваного.  

Слід звернути увагу й на певні проблемні аспекти здійснення такого 

різновиду допиту, як одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, 

який уведено на заміну очній ставці (що визначалась КПК України 1960 р. як 

окрема слідча дія), та є спробою вітчизняного законодавця акумулювати 

більшість прогресивних досягнень кримінально-процесуальної науки та 

реалізувати позитивний досвід інших країн [623, с.548-549]. 

Безперечно, необхідність і доцільність проведення одночасного допиту 

мають встановлюватись слідчим, прокурором у кожному конкретному 

випадку, виходячи з фактичних обставин кримінального провадження, 

доказової важливості обставин, з приводу яких у показаннях раніше 

допитаних осіб виявлені істотні розбіжності, можливості перевірки цих 

обставин іншими способами, особистісних характеристик осіб, яких 

планується одночасно допитати, зокрема їх взаємин, тощо. У цьому питанні не 
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можна не погодитися з С.В. Карпушиним, який зазначає, що слідчим, 

прокурором мають бути зважені усі «за» і «проти», оскільки в деяких 

випадках проведення одночасного допиту, особливо більше ніж двох осіб, 

може бути даремним, а інколи і шкідливим [215, с.115]. Зокрема, при 

розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, може постати 

необхідність здійснення одночасного допиту заявника, потерпілого та 

підозрюваного з підстав наявності істотних розбіжностей в їх показаннях. 

Проте для його проведення слідчий має бути абсолютно переконаний в тому, 

що при такому допиті заявник або потерпілий не змінять свої показання, не 

зважаючи на загрозу кримінальної відповідальності за давання завідомо 

неправдивих показань. Адже, як свідчить практика, при розслідуванні в 

кримінальних проваджень про корупційні злочину сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, такі випадки 

зміни зазначеними учасниками своїх показань є непоодинокими, що, зрештою, 

може негативно вплинути на результати досудового розслідування. До того ж, 

непоодинокою є ситуація, коли заявник чи потерпілий уникають зустрічі з 

підозрюваним, необхідність якої диктується порядком проведення 

одночасного допиту. Враховуючи це, слідчі, здебільшого й за власною 

ініціативою не проводять зазначену слідчу (розшукову) дію, й відмовляють у 

її проведенні стороні захисту. Крім того, закон не визначає, які мають бути 

розбіжності в показаннях раніше допитаних осіб, а містить лише вказівку на 

те, що «для з’ясування причин розбіжностей в їхніх показаннях» проводиться 

одночасний допит (абз. 1 ч. 9 ст. 224 КПК). Цілком закономірно, що такі 

розбіжності можуть обумовлюватися зокрема прагненням підозрюваного 

уникнути кримінальної відповідальності, для чого він дає неправдиві 

показання, які звісно суперечать показанням інших учасників кримінального 

провадження. Однак лише в окремих випадках результатом проведення 

одночасного допиту є зміна особою показань, які вона давала раніше, зокрема 

неправдивих, унаслідок чого усуваються розбіжності з показаннями інших 
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осіб. Як правило, особи між якими проводиться одночасний допит або 

підтверджують свої показання, або, навпаки, особа, яка раніше давала 

правдиві показання, змінює їх. Тож, якщо, наприклад, особа, яка надала 

неправомірну вигоду, та особа, яка її отримала, заперечують цей факт або 

свою вину, але їх показання відрізняються лише в деталях, несуттєво, 

проведення одночасного допиту є не рекомендованим, оскільки, як слушно 

зауважує В.М. Ліщенко, дозволить їм уточнити свої показання, привести їх у 

відповідність і переконає допитуваних у доцільності заперечення своєї вини 

[319, с.169]. Застосування ж окремих заходів безпеки до певних учасників 

кримінального провадження, наприклад, такого як зміна анкетних даних, що 

має поширення під час розслідування злочинів зазначеної категорії, на наш 

погляд, має або унеможливлювати проведення одночасного допиту, або цей 

допит має проводитися в режимі відеоконференції з такими змінами 

зовнішності і голосу, за яких особу, якій забезпечується захист, неможливо 

було б упізнати (ч. 10 ст. 232 КПК України).  

Зважаючи на те, що законодавець не зобов’язує слідчого провести 

одночасний допит, а визначає це як право слідчого, вбачається за необхідне у 

провадженнях про корупційні злочини вкрай виважено підходити до 

можливого його проведення. 

Також доцільно звернути увагу на проведення допиту свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні, що 

передбачено ст. 225 КПК України. Так, відповідно до частини 1 цієї статті у 

виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю отримання показань свідка 

чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування 

небезпеки для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, 

наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит у суді або 

вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального 

провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням 
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провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому 

числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб [283]. 

Враховуючи можливість подальшої зміни, передусім свідками своїх 

показань, які вони надають під час досудового розслідування, сторона 

обвинувачення доволі часто у досліджуваній категорії кримінальних 

проваджень звертається до такого порядку допиту. В обґрунтування 

необхідності його проведення слідчий, прокурор у відповідному клопотанні до 

слідчого судді посилається на обставини, «що можуть унеможливити допит 

особи в суді або вплинути на повноту чи достовірність її показань» (абз. 1 ч. 1 

ст. 225 КПК України). 

С.І. Смик, досліджуючи безпосередньо порядок проведення зазначеного 

допиту, слушно звертає увагу на відсутність чіткого формулювання підстав 

допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні, особливо щодо їх вичерпності, що створює широкі можливості для 

сторони обвинувачення маніпулювати показаннями свідків, потерпілих та 

фальсифікувати таким чином доказову інформацію [518, с.107]. Ще раніше 

О. Баганець висував припущення щодо надмірно широкого застосовування 

аналізованої норми закону (абз. 1 ч. 1 ст. 225 КПК України), особливо в тих 

справах, де зібрати беззаперечні докази винуватості або взагалі неможливо, 

або їх не буде існувати в природі, а бажання досягти поставленої мети у 

слідчого і прокурора буде домінуючим [37]. Крім того, ця норма фактично 

дозволяє правоохоронним органам використовувати постійного так би мовити 

«штатного» заявника в корупційних злочинах у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Оскільки за 

чинним КПК України показань цього «заявника» чи «потерпілого», 

закріплених «таким чином» під час допиту слідчим суддею, може бути цілком 

достатньо, щоб засудити завідомо невинну людину. Особливо, якщо врахувати 

показання таких «свідків», які будуть ґрунтуватись відповідно до ст. 97 

КПК України на поясненнях інших осіб, тобто з чужих слів, коли суд має 
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право визнати їх допустимим доказом незалежно від можливості допитати 

особу (осіб), яка давала первинні пояснення [37]. 

Також в узагальненні ВССУ «Про практику вирішення слідчими 

суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) діями» від 03.06.2016 

зазначається, що вжите законодавцем формулювання «інші обставини» 

свідчить про невичерпність переліку таких обставин, наголошуючи на 

існуванні вірогідності унеможливити допит свідка чи потерпілого в суді або 

вплинути на повноту чи достовірність їх показань, а судова практика з цього 

питання є неоднозначною. У контексті здійснюваного нами дослідження 

привертає до себе увагу така підстава для проведення допиту свідка, 

потерпілого у порядку ст. 225 КПК України, як робота свідка під керівництвом 

осіб, які можуть вплинути на зміст, повноту та достовірність показань, яка 

виокремлюється ВССУ, виходячи з аналізу судової практики. Так, наприклад, 

ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 

1 червня 2013 р. було задоволено клопотання про допит свідка в порядку 

ст. 225 КПК України. Свідок Б. є працівником управління Державного 

комітету земельних ресурсів у Дергачівському районі Харківській області і 

має відомості про надання колишніми посадовими особами управління 

Держкомзему у Дергачівському районі Харківської області позитивних 

висновків про можливість передання у приватну власність земельних ділянок, 

за фактом надання яких внесено відомості до ЄРДР. Мотивуючи клопотання, 

слідчий зазначив, що посадові особи управління Держкомзему у 

Дергачівському районі Харківської області можуть використати службову 

залежність Б. для здійснення впливу на достовірність та повноту його 

показань. Відтак, ухвала слідчого судді фактично ґрунтується на припущеннях 

– в ній не наведено обставин, які свідчать про те, що посадові особи установи, 

в якій працює свідок, чинили будь-які дії, які можна тлумачити як спробу 

впливу на повноту та достовірність показань свідків [103]. Звичайно така 

практика є необґрунтованою, до того ж, спрощує завдання сторони 

обвинувачення, яка, зокрема, матиме намір маніпулювати показаннями 
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свідків, потерпілих, використовуючи можливість їх допиту в порядку ст. 225 

КПК України. 

При цьому допит особи згідно з положеннями ст. 225 КПК України 

може бути проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його 

проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному 

провадженні (абз. 3 ч. 1 ст. 225 КПК України). Але навіть, якщо сторона 

захисту вже бере участь в кримінальному провадженні, вона на момент такого 

допиту знаходиться у стані обмеженої поінформованості про обставини 

кримінального провадження. І хоча згідно з ч. 4 ст. 225 КПК України суд під 

час судового розгляду має право допитати свідка, потерпілого, який 

допитувався відповідно до правил цієї статті, зокрема у випадках, якщо такий 

допит проведений за відсутності сторони захисту або якщо є необхідність 

уточнення показань чи отримання показань щодо обставин, які не були 

з’ясовані у результаті допиту під час досудового розслідування, що, звичайно, 

є гарантією дотримання прав і законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого, все ж вбачається за необхідне більш чітко унормувати 

порядок проведення такої слідчої (розшукової) дії задля виключення або, 

принаймні, мінімізації негативних наслідків її проведення для сторони 

захисту. Адже реалізація положень ч. 4 ст. 225 КПК України може 

унеможливлюватися фактичною відсутністю особи, яка піддавалась 

зазначеному виду допиту, на території України.  

Також, з огляду на поточну суспільно-політичну ситуацію, що склалася 

у державі, однією з обставин, що унеможливлює допит особи в суді, є 

знаходження такої особи на тимчасово окупованій території або урайоні 

проведення операції Об’єднаних сил. На це звертають увагу й деякі науковці, 

які пропонують переглянути норму ст. 225 КПК України, надавши їй більшої 

конкретики [347, с.104-105]. Проте окреслене питання потребує окремого 

ґрунтовного наукового дослідження. 

З приводу здійснюваного нами дослідження зауважимо, що зазвичай 

сторона обвинувачення намагається допит у порядку ст. 225 КПК України 
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провести саме до моменту повідомлення особі про підозру, а, відтак, за 

відсутності сторони захисту. Проте в такому кримінальному провадженні, як 

правило, наявна особа, щодо якої здійснюється досудове розслідування, що, як 

вже зазначалося, є особливістю розслідування корупційних злочинів у сфері 

службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Ця особа, яка має отримати чітко визначений процесуальний статус «особи, 

щодо якої здійснюється досудове розслідування» з наданням їй права, зокрема 

бути повідомленою про проведення такого допиту та брати участь у його 

проведенні. Тому ст. 225 КПК України підлягає відповідним змінам, а саме в 

ч. 1 ст. 225 КПК України після слів «сторін кримінального провадження» слід 

поставити кому та доповнити її словами «особи, щодо якої здійснюється 

досудове розслідування». Також із метою забезпечення належного 

повідомлення цієї особи та сторін кримінального провадження про проведення 

допиту в порядку ст. 225 КПК України, зважаючи на відсутність конкретної 

вказівки в законі на те, хто повинен здійснювати таке повідомлення, 

пропонуємо ч. 2 ст. 225 КПК України викласти в такій редакції:  

«Про місце та час проведення судового засідання слідчий суддя 

повідомляє особу, щодо якої здійснюється досудове розслідування, та сторони 

кримінального провадження. 

Неприбуття особи, щодо якої здійснюється досудове розслідування, 

сторони, що була належним чином повідомлена про місце та час проведення 

судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням протилежної 

сторони не перешкоджає проведенню такого допиту в судовому засіданні».  

Відтак, аналіз такої слідчої (розшукової) дії, як допит при здійсненні 

кримінального провадження щодо корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, дозволив 

виявити чимало проблем, що полягають як в недосконалості законодавчої 

регламентації самого допиту, так і недосконалості процесуального порядку 

отримання доказів та здійснення доказової діяльності в досліджуваній 

категорії кримінальних проваджень. Вирішенню цих проблем, на наш погляд, 
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мають сприяти пропоновані у цьому зв’язку зміни до деяких положень КПК 

України.  

Стосовно такої слідчої (розшукової) дії, як огляд місця події, то, 

передусім, звернемо увагу на беззаперечність того факту, що ця дія посідає 

одне із найбільш важливих місць серед усього спектру слідчих (розшукових) 

дій, які передбачені українським кримінальним процесуальним 

законодавством, на чому зазначають й інші автори [71, с.109], зокрема й при 

розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Проводиться огляд місця 

події у 83 % кримінальних проваджень зазначеної категорії, як правило, на 

початковому етапі розслідування. Відтак, від результатів проведення цієї 

слідчої (розшукової) дії залежатиме й подальший результат розслідування. 

Адже у ході проведення цієї слідчої (розшукової) дії отримується значна 

частина матеріальних об’єктів, які в подальшому можуть виступати речовими 

доказами у кримінальному провадженні, доказова інформація від свідків події, 

потерпілих, формуються слідчі версії, що дає йому змогу визначати загальний 

хід розслідування. Проте значення для кримінального провадження огляд 

місця події як слідча (розшукова) дія набуває лише в тому випадку, коли його 

результати будуть належним чином процесуально оформлені, тобто якщо 

будуть дотримані всі процесуальні умови огляду, які включають встановлену 

законом фіксацію результатів огляду [215, с.125-126]. 

Особливого значення огляду місця події додає і той факт, що лише у 

ході цієї слідчої (розшукової) дії матеріальна обстановка, предмети та сліди 

вивчаються безпосередньо та у взаємозв’язку один із одним. Прогалини, 

пов’язані з неякісним оглядом, заповнити на інших етапах розслідування 

буває досить складно, оскільки з часом обстановка неминуче змінюється, а 

сліди зникають [496, с.58]. Кримінальні провадження про корупційні злочини 

у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг, у цьому зв’язку не становлять винятку, а тому слід звернути увагу на 

особливості огляду, зокрема службових приміщень народних депутатів, 
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адвокатів та інших осіб, щодо яких, відповідно до Глави 37 КПК України, 

здійснюється особливий порядок кримінального провадження.  

Так, згідно з ч. 3 ст. 480 КПК України обшук народного депутата 

України чи огляд його особистих речей і багажу, транспорту, житлового чи 

службового приміщення допускаються лише у разі, якщо Верховною Радою 

України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, 

якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Такий порядок, з 

одного боку, гарантує депутатську недоторканність, проте, з іншого – 

виключає можливість притягти народного депутата України до кримінальної 

відповідальності за корупційний злочин. Адже, виходить замкнуте коло, – щоб 

провести зазначені слідчі (розшукові) дії необхідно отримати згоду Верховної 

Ради України на притягнення його до кримінальної відповідальності, а щоб її 

отримати необхідно надати докази протиправної діяльності народного 

депутата України, які саме й можуть бути отримані у ході передбачених ч. 3 

ст. 480 КПК Українислідчих (розшукових) дій. Можливим вирішенням такої 

дилеми могло бути б зняття депутатської недоторканності, проте це питання 

потребує окремого ґрунтовного наукового вивчення. 

На відміну від хоча б якимось чином регламентованого в КПК України 

порядку проведення зазначених слідчих (розшукових) дій стосовно народного 

депутата України, особливості проведення обшуку чи огляду житла, іншого 

володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, 

нормами КПК України не визначаються. Проте гарантії діяльності адвоката та 

особливості проведення стосовно нього окремих слідчих (розшукових) дій 

містяться в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 

05.07.2012 [452]. Так, відповідно до ст. 23 цього Закону забороняється під час 

проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, 

де він здійснює адвокатську діяльність, вилучення документів, пов’язаних із 

здійсненням адвокатської діяльності. Неможливим є й огляд таких документів. 

Це обумовлює певні проблемні питання. Передусім тим, що саме зазначені 

документи можуть свідчити про вчинення або приховування адвокатом 
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корупційного злочину. Тим більше, зважаючи на відсутність законодавчого 

визначення таких документів, вони можуть тлумачитися вкрай широко. Тож, 

цей привід є дуже зручним для заохочення певної корупційної складової 

адвокатської діяльності. Слідчому ж наразі слід вкрай виважено підходити при 

проведенні обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката до 

визначення та відмежування документів, які підлягають вилученню від 

документів, вилучення яких забороняється. Адже п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України 

не містить вказівки на те, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла 

чи іншого володіння особи повинна містити конкретний або вичерпний 

перелік речей чи документів, для виявлення яких проводиться обшук, з 

приводу чого ми вже висловлювали свої зауваження [644, с.114-121]. 

Водночас чіткий перелік речей, документів, які планується відшукати, 

виявити чи вилучити під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого 

володіння адвоката, є гарантією того, що слідча (розшукова) дія 

проводитиметься з метою виявлення та вилучення лише тих речей і 

документів, для виявлення та вилучення яких надано дозвіл слідчим суддею, 

судом, а не будь-яких речей і документів на розсуд особи, яка проводить 

відповідну слідчу (розшукову) дію. На цьому зауважують й окремі адвокати 

[258]. Так само ВССУ в узагальненні судової практики неконкретність 

посилання на речі, не окреслення їх вичерпним переліком, що спостерігається 

в ухвалах слідчих суддів, визначає суттєвим недоліком. Тому звертає увагу 

слідчих суддів на необхідність відмови в задоволенні клопотань про обшук, 

які не містять відомостей про конкретні речі, документи, а також осіб, яких 

планується відшукати. Водночас у разі задоволення клопотань, що містять такі 

відомості, в ухвалах необхідно зазначати конкретні речі, документи, а також 

осіб, для виявлення яких надається дозвіл [580]. Аналіз судової практики 

засвідчує й інші проблеми правозастосування через відсутність належної 

регламентації відповідного порядку в КПК України. Зокрема, порядку 

звернення до суду за дозволом на проведення стосовно адвоката слідчих 

(розшукових) дій. З клопотанням про отримання такого дозволу згідно зі ст. 23 
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Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» може звернутися 

винятково Генеральний прокурор України, його заступник, прокурор 

Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя. І, 

хоча звернення з клопотанням не уповноваженою на те особою є підставою 

для відмови в задоволенні клопотання, слідчі судді не завжди дотримуються 

такого порядку й трапляються випадки задоволення ними клопотань про 

обшук володінь адвоката, заявлених не уповноваженими на те суб’єктами. 

Така практика звичайно має бути виключена, а сприяти цьому та 

забезпечувати гарантії адвокатської діяльності, на наш погляд, має відповідне 

унормування наведених положень в КПК України. Як варіант, запропонувати 

доповнити ст. 482 КПК України ч. 5 такого змісту: «Обшук, огляд житла чи 

іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську 

діяльність, тимчасовий доступ до речей і документів адвоката здійснюється на 

підставі ухвали слідчого судді, суду, яка повинна відповідати вимогам 

статті 235 цього Кодексу та містити перелік речей, документів, що планується 

відшукати, виявити чи вилучити.   

У разі необхідності провести обшук, огляд житла чи іншого володіння 

адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасовий 

доступ до речей і документів адвоката Генеральний прокурор України, його 

заступник, прокурор Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та 

Севастополя звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. 

Під час проведення обшуку, огляду житла чи іншого володіння адвоката, 

приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, забороняється вилучення 

та огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності.  

При проведенні обшуку, огляду житла чи іншого володіння адвоката, 

приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до 

речей і документів адвоката забезпечується участь представника ради 

адвокатів регіону, неявка якого за умови завчасного повідомлення ради 

адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії». 
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Певні питання постають також при проведенні огляду місця події у разі 

вчинення корупційного злочину у сфері професійної діяльності, пов’язаних з 

наданням публічних послуг, зокрема у зв’язку з гарантіями нотаріальної 

діяльності, які визначаються ст. 8
1 

Закону України «Про нотаріат» від 

02.09.1993 р. [459]. За змістом цієї норми вилучення (виїмка) реєстрів 

нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання, а також 

печатки нотаріуса на стадії досудового розслідування не допускається. Проте, 

такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути 

надані суду за мотивованою постановою суду, але тільки для огляду і повинні 

бути повернуті судом негайно після огляду. Цей закон не визначає, які 

документи можуть бути передані нотаріусу на зберігання, а містить лише 

припис, що нотаріуси приймають на зберігання документи за описом, один 

примірник якого залишається у нотаріуса, а другий – видається особі, яка 

здала документи на зберігання. Також на прохання особи нотаріус може 

прийняти документи без опису, якщо вони належним чином упаковані в 

присутності нотаріуса. Упаковка повинна бути скріплена печаткою нотаріуса, 

його підписом і підписом особи, яка здала документи на зберігання (ст. 96 

Закону України «Про нотаріат»). Відтак, це можуть бути будь-які документи, 

зокрема ті, які мають потенційне значення для кримінального провадження 

(службові записки, чорнові записи, платіжні документи тощо), а їх зміст може 

бути невідомий навіть нотаріусу, який приймає їх на зберігання. Цей момент є 

дуже зручним для приховування протиправних діянь, які мають корупційну 

складову. Адже нотаріус, не знаючи про зміст таких документів, наприклад, 

які свідчать про володіння особою, яка здала їх на зберігання, певними 

активами, отриманими внаслідок вчинення корупційного злочину, не може, 

зокрема з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, подати інформацію відповідному 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у цій 

сфері, згідно зі ст. 8 Закону України «Про нотаріат». 
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До того ж, надаватися зазначені документи можуть винятково суду під 

час судового розгляду, а до цього часу їх вже може не бути в наявності. Тож, 

вбачається за необхідне переглянути зазначені положення закону, 

передбачивши, можливість ознайомлення з документами, переданими 

нотаріусу на зберігання, та реєстрами нотаріальних дій слідчим, прокурором. 

Тим більше, що чинний КПК України визначає можливість тимчасового 

доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до 

яких належать в тому числі відомості, що можуть становити таємницю 

вчинення нотаріальних дій, на стадії досудового розслідування (ст. 162, 163 

КПК України). Також пропонуємо передбачити в КПК України можливість 

вилучення таких матеріалів не лише в ході тимчасового доступу до речей і 

документів, але й при проведенні огляду місця події та обшуку. Тому 

необхідно внести відповідні зміни до ст. 234 та 237 КПК України, а саме ч. 3 

ст. 234 КПК України слід доповнити пунктом 9 такого змісту: «обґрунтування 

того, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається 

довести за допомогою речей і документів, які планується відшукати, якщо 

вони містять охоронювану законом таємницю», а ч. 5 ст. 234 КПК України – 

пунктом 3
1
 такого змісту: «неможливо іншими способами довести обставини, 

які передбачається довести за допомогою відшукуваних речей і документів, 

які містять охоронювану законом таємницю». Також ч. 5 ст. 237 КПК України 

необхідно доповнити абз. 2 такого змісту: «Огляд та вилучення речей і 

документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється 

виключно у разі надання відповідного дозволу слідчим суддею». 

Огляд місця події є слідчою (розшуковою) дією, яка найчастіше 

проводиться в житлі чи іншому володінні особи. Також огляд місця події – це 

єдина слідча (розшукова) дія, яка у невідкладних випадках може бути 

проведена до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (ч. 3 ст. 214 КПК України). У зв’язку з цим доцільно окреслити 

певні проблемні моменти. Так, по-перше, відповідно до ч. 2 ст. 237 

КПК Україниогляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з 
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правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого 

володіння особи, який, у свою чергу, проводиться на підставі ухвали слідчого 

судді (ч. 2 ст. 234 КПК України) і виключно після внесення відомостей до 

ЄРДР. Відтак, постає питання про можливість проведення огляду місця події в 

житлі чи іншому володінні особи до внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. По-друге, потребує чіткої законодавчої регламентації 

можливість проведення огляду місця події в житлі чи іншому володінні за 

добровільної згоди особи, яка ним володіє. Оскільки навіть, якщо особа 

звернулася із заявою про вчинення щодо неї кримінального правопорушення 

та не заперечує щодо проведення в її житлі чи іншому володінні, яке є місцем 

події, огляду, за змістом норм КПК України такий огляд без ухвали слідчого 

судді все ж є неможливим. І, хоча на практиці слідчі добровільну згоду особи 

використовують як одну із загальних підстав, передбачених ст. 233 КПК 

України, й ухвалу слідчого судді у зазначених випадках не отримують, так і 

слідчі судді схильні саме до такої інтерпретації норм кримінального 

процесуального закону [590; 587], вбачається за необхідне прямо передбачити 

в КПК України можливість проведення огляду місця події в житлі чи іншому 

володінні без ухвали слідчого судді. На зазначені аспекти звертають увагу й 

інші автори [126, с.218; 265, с.62-64; 535, с.113; 577, с.12]. До того ж, 

враховуючи реалії сьогодення та чималі затрати часу, слідчий, як правило, 

позбавлений можливості швидкого отримання ухвали слідчого судді, що може 

призвести, зокрема, до втрати речових доказів. Також, не у кожній ситуації 

наявні невідкладні випадки, передбачені ч. 3 ст. 233 КПК України. Натомість, 

правильне використання правових підстав проведення цієїслідчої (розшукової) 

дії має неабияке значення при формуванні доказової бази у кримінальному 

провадженні про корупційні злочини у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Адже докази, отримані 

під час огляду житла чи іншого володіння особи за добровільної згоди особи, 

можуть бути визнані судом недопустимими, що, зрештою, може бути 

наслідком постановлення судом виправдувального вироку за недостатністю 
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доказів для доведення винуватості особи у вчиненні такого злочину. Тому 

пропонуємо ч. 2 ст. 237 КПК України доповнити абз. 2 такого змісту: «За 

письмовою згодою володільця огляд житла чи іншого володіння особи може 

бути проведено без ухвали слідчого судді». 

До слідчих (розшукових) дій, які здійснюються на початковому етапі 

розслідування корупційних злочинів, відноситься й огляд документів, який 

проводиться у 56 % кримінальних проваджень.  

Стосовно корупційних злочинів у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та, враховуючи 

пропонований в юридичній літературі [69, с.12] поділ документів, які 

найчастіше стають джерелами доказової інформації під час розслідування 

зловживань владою або службовим становищем та перевищень влади або 

службових повноважень, можна виокремити документи як речові докази та 

документи, які є самостійним джерелом доказів (висновки ревізій, акти 

перевірок, довідки про переміщення вантажів тощо). При цьому документи як 

речові докази відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України оглядаються, 

фотографуються та докладно описуються слідчим, прокурором у протоколі 

огляду. Слід зазначити, що цей порядок замінив собою попередній, що 

передбачав КПК України 1960 р. (ст. 79), коли про приєднання речового 

доказу до справи необхідним було винесення відповідної постанови.  

Доречним буде зазначити й про «побічну» мету огляду документів, а 

саме, отримання даних про можливих свідків злочину (осіб, які здійснювали 

дороговартісні подарунки чи безоплатно передавали нерухомість, інші 

об'єкти). Відтак, повинна бути здійснена подальша перевірка фактів 

можливого прийняття вигодоодержувачем в інтересах таких осіб відповідних 

дій, пов'язаних з виконанням службових обов'язків [694, с.90]. 

Метою огляду документів може бути також встановлення дійсності 

самих документів, пошуку тих з них, які відображають виконання певних дій 

на користь особи, яка надала неправомірну вигоду, правомірність їх 

здійснення й оформлення тощо [234, с.168]. 
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Огляд документів при розслідуванні корупційних злочинів у сфері 

службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

є трудомісткою слідчою (розшуковою) дією, зважаючи на їх велику кількість 

та відсутність, зазвичай, у слідчого певних знань стосовно особливостей 

діяльності службової особи. Тому необхідним є залучення до проведення 

огляду документів відповідних фахівців, зокрема, для кращого розуміння 

ситуації, за якої у службової особи з’явилася можливість одержати 

неправомірну вигоду. Так, для виявлення підробки документів, інших 

матеріальних слідів можливе залучення спеціаліста-криміналіста, для відбору 

документів, які стосуються розслідуваної події, виявлення факту внесення у 

справжні документи неправдивих відомостей, викриття інших зловживань 

службовим становищем і владою необхідно залучити спеціаліста у сфері 

діяльності службової особи [686, с.159]. 

Щодо такої слідчої (розшукової) дії, як обшук, то відповідно до ч. 1 

ст. 234 КПК України він 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 місцезнаходження 

розшукуваних осіб [283]. 

У контексті здійснюваного нами дослідження слід звернути увагу на 

відсутність в легальному визначені мети обшуку – можливості його 

проведення з метою відшукання, зокрема предметів і документів, які мають 

значення для кримінального провадження чи забезпечення цивільного позову. 

На цьому наголошують й інші автори [310, с.560; 535, с.111]. Тому 

погоджуємося із необхідністю вдосконалення правової регламентації 

проведення обшуку, зокрема за рахунок розширення мети його проведення, та 

пропонуємо передбачити в ч. 1 ст. 234 КПК України як мету проведення 

обшуку також відшукання інших предметів і документів, які мають значення 

для кримінального провадження чи забезпечення цивільного позову.  
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Також слід звернути увагу на те, що у ст. 233 КПК України містяться 

загальні правила проникнення до житла на підставі ухвали слідчого судді або 

за добровільною згодою особи, яка ним володіє, тож, як слушно зазначається в 

юридичній літературі, за умови такої згоди в житлі можливе проведення не 

тільки огляду, слідчого експерименту, але й обшуку [327, с.116]. Однак 

положення ч. 1 ст. 233 КПК України, відповідно до якої ніхто не має права 

проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше 

як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі 

ухвали слідчого судді суперечить ч. 2 ст. 234 КПК України, в якій 

зазначається, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. 

Враховуючи ж те, що норма ч. 2 ст. 234 КПК України є спеціальною щодо ч. 1 

ст. 233 КПК України, вона має пріоритет у вирішенні цієї колізії. За такої 

нормативної регламентації складно беззаперечно визнати законність 

проведення обшуку в житлі чи іншому володінні (так само як і огляду, на що 

зверталася увага) за добровільної згоди особи, яка ним володіє. 

Відтак, пропонуємо внести відповідні зміни до ч. 2 ст. 234 КПК та 

викласти її в такій редакції: «Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого 

судді, крім випадків, визначених цим Кодексом». 

При проведенні обшуку підлягають безумовному виконанню положення 

КПК України, згідно з якими обшук житла чи іншого володіння особи на 

підставі ухвали слідчого судді в обов’язковому порядку фіксується за 

допомогою аудіо- та відеозапису (ч. 10 ст. 236 КПК України). Адже, 

відповідно до ч. 6 ст. 107 КПК України незастосування технічних засобів 

фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є 

обов’язковим, тягне за собою недійсність отриманих внаслідок проведення 

процесуальної дії результатів. При цьому переконані в необхідності 

уникнення випадків, які мають місце в практичній діяльності правоохоронних 

органів, зокрема стосовно розслідування корупційних злочинів у сфері 

службової або професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг, наприклад, застосування технічних засобів на початку проведення 
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слідчої (розшукової) дії, а надалі, начебто, з якихось технічних причин 

фіксація за допомогою аудіо- та відеозапису унеможливлюється, при цьому в 

протоколі зазначається про проведення такої фіксації. Подібні випадки, метою 

яких, як вбачається, є фальсифікація результатів проведеної процесуальної дії, 

судом мають визначатися як незастосування технічних засобів фіксування 

кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим, що є 

порушенням вимог кримінального процесуального закону. А тому отримані 

внаслідок проведення таких процесуальних дій докази повинні визнаватися 

недопустимими.   

Обшук як слідча (розшукова) дія у системі засобів отримання доказів 

при розслідуванні корупційних злочиніву сфері службової діяльності або 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є однією з 

найбільш ефективних серед інших слідчих (розшукових) дій. На ефективності 

проведення обшуку, зокрема місця роботи чи проживання службової особи, 

іншого приміщення, де здійснювалася передача неправомірної вигоди або 

затримання особи тощо, зауважують й інші автори [686, с.157]. 

Спектр застосування цієї слідчої (розшукової) дії при розслідуванні 

зазначеної категорії злочинів досить широкий. Це зумовлено чималим 

переліком об’єктів пошуку, починаючи від предметів неправомірної вигоди та 

закінчуючи цінностями, що здобуті злочинним шляхом, або документами, що 

визначають взаємини особи, яку обшукують, з іншими особами, в тому числі 

співучасниками злочинів, тощо. Детальний перелік таких об’єктів пошуку 

пропонується в юридичній літературі [306, с.99; 404, с.106]. 

Аналіз стану розслідування злочинів зазначеної категорії свідчить про 

те, що в переважній більшості випадків проводиться обшук службового 

кабінету, житла, іншого володіння особи (автомобіля, дачного будинку, 

гаража тощо) [681, с.70]. При цьому, зауважує Д.О. Шумейко, не виникає 

проблем, якщо вигодоодержувача затримано у приміщенні, на проведення 

обшуку якого надано дозвіл суду. За таких умов слідчий вправі провести 

обшук особи відповідно до положень ч. 5 ст. 236 КПК України. Проте 
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проблеми виникають, коли особу затримано в іншому приміщенні чи 

володінні іншої особи, дозволу на проведення обшуку якого не одержано, або 

коли особа перебуває в публічно доступному місці [694, с.114-115]. Зважаючи 

на відсутність нормативної регламентації подібних ситуацій, слідчий може 

провести обшук, застосувавши положення ч. 3 ст. 233 КПК України, з підстав, 

наприклад, безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у 

вчиненні злочину. Але невідкладно після здійснення таких дій згідно з цією ж 

нормою прокурор або слідчий за погодженням із прокурором зобов’язаний 

звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. У 

протилежному випадку встановлені внаслідок такого обшуку докази будуть 

недопустимими.  

Окремими авторами зазначається, що у тих випадках, коли злочини у 

сфері службової діяльності або професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, вчиняються у співучасті, доцільно проводити одночасний 

обшук у всіх співучасників. А тому пропонується передбачити процедуру 

отримання єдиного рішення для здійснення окремих обшуків [692, с.72]. Така 

пропозиція, на наш погляд, є не зовсім правильною, адже яким чином можна в 

одній ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук зазначити кілька місць за 

різними адресами, які мають бути піддані обшуку, до того ж, у різних осіб – 

співучасників злочину, та ще й з метою виявлення різних об’єктів. Це, крім 

зазначеного, сприятиме й розголошенню відомостей досудового 

розслідування, оскільки копія ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук 

надається особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – 

іншій присутній особі (ч. 3 ст. 236 КПК України).  

Крім обшуку житла чи іншого володіння особи, за змістом закону можна 

виокремити ще один вид обшуку – обшук особи (ч. 3 ст. 208, ч. 5 ст. 236 

КПК України). Проте його нормативне врегулювання у чинному КПК України 

є неповним. Відтак, досить складно дійти висновку щодо підстав і порядку 

проведення цієї процесуальної дії, що призводить до труднощів 

правозастосування. Зокрема, Л.Д. Удалова, слушно зауважує, що залишається 



244 
 

відкритим питання щодо можливості проведення обшуку особи, якщо вона не 

затримувалась або не перебуває в житлі чи іншому володінні, в якому 

проводиться обшук [577, с.8-12]. Ці питання є цілком актуальними й щодо 

розслідування корупційних злочинів. А про те, що законом передбачено лише 

два випадки для проведення обшуку особи (під час проведення обшуку житла 

чи іншого володіння особи або під час затримання особи в порядку ч. 3 ст. 208 

КПК України) зазначають й інші автори [240, с.45; 4, с.16; 694, с.120]. 

Також слід відмітити, що деякими науковцями [240, с.41-46; 577, с.8-12] 

стосовно досліджуваної процесуальної дії поряд із терміном «обшук особи» 

вживається також поняття «особистий обшук». Обидва ці терміни застосовує 

й законодавець, до того ж у межах однієї ст. 208 КПК України, в ч. 3 якої 

йдеться про «обшук затриманої особи», а в ч. 5 – «результати особистого 

обшуку». І, хоча аналіз зазначених положень закону так само, як і наукових 

публікацій, дає підстави стверджувати, що й науковці, й законодавець мають 

на увазі одну й ту саму процесуальну дію, а терміни «особистий обшук» і 

«обшук особи» використовуються як синоніми, все ж пропонуємо з метою 

виключення будь-яких непорозумінь з цього приводу передбачити в КПК 

України один уніфікований термін – «обшук особи». Із цією метою необхідно 

внести зміни до ч. 5 ст. 208 КПК України, замінивши словосполучення 

«…особистого обшуку…» на словосполучення «…обшук особи…». 

Як свідчить особистий досвід розслідування зазначеної категорії 

проваджень, при розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, така слідча 

(розшукова) дія, як обшук особи є ефективним способом отримання 

фактичних даних, направлених на доказування обставин, що мають значення 

для кримінального провадження.  

Водночас відсутність належної правової регламентації проведення цієї 

слідчої (розшукової) дії певний час призводило до неоднакового застосування 

його положеньна практиці, формування різних правових позицій щодо 

визнання отриманих під час проведення обшуку особи доказів допустимими 
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чи недопустимими. На підтвердження цього можна навести дані судової 

практики, коли одні слідчі судді відмовляли у задоволенні клопотань про 

обшук особи у зв'язку з тим, що КПК України не передбачає отримання 

дозволу на його проведення. Натомість інші слідчі судді надавали дозволи на 

проведення обшуку особи, застосовуючи загальні положення про обшук [589], 

незважаючи й на те, що ВССУ визнав обґрунтованою саме протилежну судову 

практику, коли слідчі судді відмовляють у задоволенні клопотань про обшук 

особи [580]. 

У зв'язку з неоднаковим застосуванням судами України норм КПК 

щодо надання дозволу на проведення обшуку особи це питання було 

предметом розгляду Конституційного Суду України (ухвала Конституційного 

Суду України від 06.02.2014 № 21-у/2014 про відмову у відкритті 

провадження за конституційним зверненням громадянина Яковенка А.О. щодо 

офіційного тлумачення положень статей 108, 234, 235, 309 КПК України у 

системному зв'язку з положеннями ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 30 

Конституції України) [594]. Проте, відмова у відкритті провадження залишила 

невирішеним питання можливості надання дозволу на проведення обшуку 

особи за рішенням суду. 

Важко не погодитися із позицією тих слідчих суддів, котрі не 

розглядають обшук особи як окрему слідчу (розшукову) дію, вбачаючи її лише 

можливим етапом проведення обшуку в житлі чи володінні особи, оскільки 

вона базується на положенні ч. 5 ст. 236 КПК України. Однак це не виключає 

необхідності належної правової регламентації проведення як обшуку загалом, 

так і обшуку особи зокрема. 

В юридичній літературі зазначається, що за відсутності чіткої правової 

регламентації в КПК України підстав та порядку проведення обшуку існує 

реальна загроза визнання під час судового розгляду отриманих при обшуку 

особи відомостей як недопустимих та неналежних доказів, через порушення 

прав і свобод людини та громадянина [240, с.45; 626, с.38-41; 635]. При цьому 

саме при розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової та 
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професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, обшук особи, 

як вже зазначалося, є ефективним способом отримання доказів, які 

підтверджують винуватість особи у вчиненні такого виду злочину. Адже у 

ході його проведення може виявлятися та вилучатися, зокрема предмет 

неправомірної вигоди. Проте різне тлумачення слідчим, прокурором та судом 

норм КПК стосовно порядку проведення обшуку особи може призвести до 

визнання відомостей, отриманих при обшуку особи недопустимими доказами, 

а, відтак, до руйнування всієї системи доказів, і, як наслідок, уникнення 

особою кримінальної відповідальності за вчинення злочину.  

На жаль, чинний КПК України, як, до речі, й КПК України 1960 р., не 

містить поняття обшуку, вказуючи лише на мету його проведення, так само не 

передбачає й окремих підстав проведення видів обшуку, а регламентує 

загальні підстави для проведення обшуку. Це на практиці, в чому ми мали 

змогу пересвідчитись особисто та про що зазначають інші автори [240, с.43], 

призводить до різного їх трактування й застосування, що, у свою чергу, 

породжує різні правові наслідки для кримінального провадження та особи, яку 

обшукали. Так, наприклад, слідчий може широко тлумачити положення ч. 5 

ст. 236 КПК України, яким визначається можливість проведенняобшуку 

особи, яка перебуває в житлі чи іншому володінні, на обшук якого надано 

дозвіл, якщо є достатні підстави вважати, що вона переховує при собі 

предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. 

І у ситуації, коли особа, перебуваючи в приміщенні, на обшук якого є ухвала 

слідчого судді, залишає це приміщення, наприклад, вибігаючи з нього, та, 

ймовірно, приховуючи при собі певні предмети або документи, буде вбачати 

за можливе провести обшук такої особи на підставі, зазначеній в ч. 5 ст. 236 

КПК України, то докази, отримані в результаті такого обшуку особи, з 

великою ймовірністю судом будуть визнані недопустимими.  

На неузгодженості наведеної та подібних до неї ситуацій з видами та 

підставами проведення обшуку особи, про які йдеться у ч. 3 ст. 208 
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КПК України та ч. 5 ст. 236 КПК України, зауважують й окремі науковці [240, 

с.45; 694, с.108-109]. 

Виходом із окресленої ситуації на сьогодні є затримання особи в 

порядку ст. 208 КПК України та здійснення обшуку затриманої особи, який 

передбачається ч. 3 ст. 208 КПК України.  

Проте вбачається за доцільне нормативно регламентувати проведення 

обшуку особи незалежно від її знаходження у певному володінні, на обшук 

якого є дозвіл суду, чи затримання, зокрема обшук особи у публічно 

доступному місці, що є надзвичайно актуальним при здійсненні 

кримінального провадження щодо корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Тому 

пропонуємо здійснити правову регламентацію проведення обшуку особи 

окремою статтею КПК України. І, до прикладу, в згадуваному вже КПК 

України 1960 р. передбачалась окрема норма (ст. 184), яка регулювала 

процесуальний порядок здійснення обшуку особи. Також із метою 

забезпечення прав і законних інтересів обшукуваного та виключення 

можливості фальсифікації результатів обшуку пропонуємо передбачити у 

відповідній нормі можливість здійснення альтернативної фіксації проведення 

обшуку особи, зокрема представником, законним представником або 

захисником такої особи. У зв’язку з цим КПК України слід доповнити новою 

статтею 236
1
 «Обшук особи» такого змісту:  

«1. За наявності підстав, передбачених частиною першою статті 234 

цього Кодексу, з метою вилучення  предметів і документів,  які можуть мати 

доказове значення і які знаходяться при певній особі, уповноважена службова 

особа, слідчий, прокурор може провести обшук особи.  

2. Обшук особи проводиться в порядку, передбаченому частиною 

сьомою статті 223 і статтями 234, 236 цього Кодексу.  

3. Обшук особи може бути проведений без ухвали слідчого судді у таких 

випадках: 

1) при затриманні особи, підозрюваної у вчиненні злочину; 
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2) за наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка перебуває в 

житлі чи іншому володінні, де проводиться обшук, переховує при собі 

предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження; 

3) за наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка перебувала в 

житлі чи іншому володінні, де проводиться обшук, залишила його, 

переховуючи при собі предмети або документи, які мають значення для 

кримінального провадження. 

4. Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі. 

5. Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу 

України при виконанні ним своїх службових обов'язків здійснюється тільки у 

присутності офіційних представників цього органу. 

6. Хід і результати обшуку особи підлягають обов’язковій фіксації у 

протоколі та за допомогою аудіо- й відеозапису. Представник, законний 

представник, захисник особи, яка обшукується, або інша особа на її прохання 

може здійснити додаткову фіксацію обшуку особи за допомогою технічних 

засобів». 

Важливе місце в системі засобів збирання доказів посідає й освідування 

особи, яке регламентовано ст. 241 КПК України. Так, відповідно до частини 

першої цієї статті слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного, 

свідка чи потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів кримінального 

правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно 

проводити судово-медичну експертизу [668, с.185-191]. 

При розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, освідування 

особи проводиться переважно з метою відібрання та вилучення змивів з рук та 

одягу освідуваної особи. При цьому слід звернути увагу на певні проблеми, 

які постають услідчій практиці стосовно процесуального порядку закріплення 

таких речових доказів. Адже здійснення освідування особи, яка не має чітко 

визначеного в КПК України процесуального статусу (підозрюваний, свідок 

або потерпілий), не можливе. Натомість проведення огляду місця події 
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виключає можливість проведення обшуку особи. Ця неврегульованість 

використовується надалі адвокатами у суді з метою визнання основних 

речових доказів недопустимими і подальшого винесення виправдувального 

вироку суду [626, с.41]. 

До того ж норма ч. 1 ст. 241 КПК України передбачає лише можливість 

виявлення на тілі слідів кримінального правопорушення, і аж ніяк не їх 

вилучення. У зв’язку з цим вбачається за необхідне внести зміни до ст. 241 

КПК України, передбачивши не тільки можливість виявлення на тілі, одязі 

особи слідів кримінального правопорушення, але й їх вилучення, а також 

здійснення освідування не лише за постановою прокурора, але й слідчого, що 

сприятиме оперативності його проведення та виключенню можливості 

знищення слідів злочину. Таку наукову позицію відстоюють й інші автори, які 

також пропонують передбачити в законі можливість освідування будь-якої 

особи без конкретизації процесуального статусу [694, с.123-130]. Остання 

пропозиція, на наш погляд, видається спірною, проте альтернативною 

пропозицією в контексті здійснюваного нами дослідження може бути 

розширення переліку осіб, освідування яких можливе, за рахунок такого 

згадуваного вже учасника кримінального провадження, як «особа, щодо якої 

здійснюється досудове розслідування». Це вирішуватиме проблему 

проведення освідування службової особи, яка вчинила корупційний злочин у 

сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг, і відносно якої здійснюється досудове розслідування, проте яка ще не 

набула статусу підозрюваного, зокрема, коли відсутні підстави для її 

затримання.  

Тому пропонуємо викласти ч. 1 ст. 241 КПК України у такій редакції: 

«Слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного, свідка, потерпілого, 

особи, щодо якої здійснюється досудове розслідування, для виявлення на 

їхньому тілі слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет, 

якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу, та їх 

вилучення». Також слід внести зміни до ч. 2 ст. 241 КПК України, виклавши 
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перше речення цієї частини у такій редакції: «Освідування здійснюється на 

підставі постанови слідчого, прокурора та за необхідності за участю судово-

медичного експерта або лікаря». 

Насамкінець зосередимо свою увагу на такому засобі отримання доказів 

при розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, як проведення експертиз, 

без яких процес доказування уцих видах злочинів стає практично 

неможливим. Натомість, досить широкий перелік експертних досліджень 

дозволяє використовувати у процесі їх проведення будь-які спеціальні знання 

з метою одержання доказової інформації. На такій можливості автори 

зазначають повсякчас [376, с.160]. 

За проведеним нами дослідженням при розслідуванні корупційних 

злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, найчастіше проводяться такі види експертиз: 

1) судово-хімічна експертиза (матеріалів, речовин та виробів) (73 %); 

2) фоноскопічна (експертиза звуко-, відеозапису) (22 %); 

3) дактилоскопічна (12 %); 

4) трасологічна (13 %); 

5) почеркознавча (21 %);  

6) судово-економічна (43 %); 

7) техніко-криміналістична експертиза документів (23 %); 

8) криміналістична (дослідження грошових коштів) (74 %); 

9) комп'ютерно-технічна (75 %); 

10) товарознавча (19 %). 

У будь-якому випадку значення аналізованого засобу отримання доказів 

є беззаперечним, а найбільш поширеними при розслідуванні корупційних 

злочинів, що підтверджується й іншими проведеними дослідженнями [73, с.36; 

681, с.72; 694, с.133] є хімічна, криміналістична, фоноскопічна, комп’ютерно-

технічна, дактилоскопічна, економічна та почеркознавча експертизи. Перелік 

застосування конкретних експертиз при розслідуванні корупційного злочину, 
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зазвичай, залежить від отриманих стороною обвинувачення на початковому 

етапі розслідування фактичних даних, які у подальшому можуть бути 

використані як докази у кримінальному провадженні.  

Стосовно порядку призначення експертизи слід звернути увагу на зміни, 

внесені до КПК України, згідно з якими експерт залучається за наявності 

підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, 

наданим за клопотанням сторони кримінального провадження (ст. 243 

КПК України). Ці зміни зумовлені, зокрема, проблемою затягування строків 

досудового розслідування, в тому числі й шляхом невиправданого 

призначення судових експертиз (з питань, які не належать до предмета 

доказування, або коли наперед відомо, що результатом експертизи буде 

висновок про неможливість дачі висновку чи ймовірний висновок, який 

матиме лише орієнтуюче значення для перевірки певної версії тощо), що 

призводить до безпідставного розширення меж доказування. Проте 

законодавець, наділяючи винятковою компетенцією на призначення 

експертизи на стадії досудового розслідування слідчого суддю, для 

повноцінного виконання функції судового контролю із погляду запобігання 

затягуванню строків розслідування не прописав процесуальних механізмів 

його реалізації [205]. Адже, відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України для 

задоволення слідчим суддею клопотання особі, яка з ним звернулася 

необхідно лише довести, що для вирішення питань, які мають істотне 

значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. При 

цьому, виходячи зі змісту клопотання про проведення експертизи, вимоги до 

якого визначені в ч. 2 ст. 244 КПК, воно не містить жодного положення, 

спрямованого на перевірку слідчим суддею того, чи не є залучення експерта 

способом зловживання процесуальними правами і затягування строків 

досудового розслідування. Натомість сприяти цій перевірці можуть такі 

відомості, як, наприклад, які експертні дослідження вже проведені чи 

проводяться та які запитання поставлені перед експертом тощо. 
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До того ж такий порядок залучення експерта не виключатиме 

можливості звернення до слідчого судді обох сторін кримінального 

провадження з клопотаннями про проведення однієї і тієї ж експертизи для 

вирішення одних і тих же або подібних запитань. А слідчий суддя не вправі 

буде відмовити протилежній стороні процесу у проведенні експертизи на тій 

підставі, що така експертиза вже проводиться за клопотанням іншої сторони. 

Крім того, у більшості випадків слідчому судді про це може бути й невідомо, 

зважаючи на визначений ч. 3 ст. 35 КПК України порядок залучення слідчого 

судді до конкретного провадження за принципом вірогідності. Тож, з огляду 

на чималий перелік експертних досліджень, які необхідно провести при 

розслідуванні переважної більшості корупційних злочинів у сфері службової 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, чинний 

порядок залучення експерта може не сприяти вирішенню зокрема й проблеми 

затягування строків розслідування, а навпаки ускладнювати цю проблему. 

Більше того, такий порядок зумовлює невиправдано великі затрати часу на 

відповідне складання слідчим клопотання про залучення експерта, погодження 

його з прокурором, подальше звернення до слідчого судді, очікування на його 

розгляд, наслідком чого є, знову ж таки, затягування строків досудового 

розслідування. 

Ми категорично не поділяємо таку, на наш погляд, недержавницьку 

позицію законодавця, який наділяє винятковою компетенцією на призначення 

експертизи на стадії досудового розслідування слідчого суддю. Вбачається за 

доцільне повернутися до раніше існуючого порядку залучення експерта, з 

наданням відповідного права сторонам кримінального провадження, про що 

свідчать і результати проведеного опитування оперативних працівників. 

Гарантією дотримання прав і законних інтересів учасників кримінального 

провадження, передусім підозрюваного та потерпілого, має бути норма 

закону, яка б визначала обов’язок слідчого, прокурора ознайомити зазначених 

осіб з постановою про призначення експертизи та право цих учасників 

поставити запитання на її вирішення.Слушною є й пропозиція 
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А.Я. Дубинського, яку також можна підтримати, щодо ознайомлення з 

постановою про призначення експертизи й особи, яка не є підозрюваним, 

якщо від результатів експертного дослідження істотно залежать її права та 

інтереси [162, с.73]. Тому пропонуємо ст. 243 КПК викласти у такій редакції:  

«1. Сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для 

проведення експертизи, у тому числі за клопотанням сторони захисту, 

потерпілого чи особи, щодо якої здійснюється досудове розслідування.  

Постанова слідчого, прокурора про призначення експертизи надається 

для ознайомлення стороні захисту, потерпілому, особі, щодо якої 

здійснюється досудове розслідування, які мають право поставити свої 

запитання на вирішення експертизи. 

2. Сторона захисту, потерпілий, особа, щодо якої здійснюється досудове 

розслідування, мають право самостійно залучити експертів на договірних 

умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової. 

3. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням 

сторони захисту, потерпілого, особи, щодо якої здійснюється досудове 

розслідування у випадках та в порядку, передбачених статтею 244 цього 

Кодексу».  

Статтю 244 КПК України викласти в редакції до внесення до неї змін 

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 

03.10.2017№ 2147-VIII, ч. 1 ст. 244 КПК України після слів «сторони захисту» 

доповнити словами «потерпілим, особою, щодо якої здійснюється досудове 

розслідування». 

 

 

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran148#n148
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran148#n148
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3.3 Кримінальні процесуальні аспекти негласного одержання 

інформації  

 

Однією з ключових структурних змін, яка відбулася у досудовому 

розслідуванні злочинів та вчинила неабиякий вплив на трансформацію 

парадигми кримінального провадження, стало включення в його структуру 

негласних слідчих (розшукових) дій, які майже повністю витіснили зі стадії 

досудового розслідування оперативно-розшукову діяльність. Це стало 

можливим передусім у зв’язку з актуалізацією на глобальному рівні проблеми 

визначення найбільш ефективних засобів кримінального переслідування за 

тяжкі та особливо тяжкі злочини. На думку М.А. Погорецького, негласні засоби 

розслідування посідають ключове місце у світовій практиці правоохоронних 

органів, оскільки саме завдяки їм розкривається та розслідується понад 85% 

тяжких та особливо тяжких злочинів [423, с.33]. 

15 листопада 2000 року Резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї була 

прийнята Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, 

у частині 1 статті 20 якої було визначено, що якщо це допускається основними 

принципами її внутрішньої правової  системи,   кожна  держава-учасниця у 

межах своїх можливостей і на умовах, встановлених її внутрішнім 

законодавством, вживає необхідних заходів для того, щоб дозволити належне 

використання контрольованих поставок і у тих випадках, коли вона вважає це 

доречним, використання інших спеціальних методів розслідування, таких як 

електронне спостереження або інші форми спостереження, а також агентурні 

операції, її компетентними органами на її території з метою проведення 

ефективної боротьби проти організованої злочинності. Частина 2 цієї статті 

містить положення, які заохочують держави-учасниці до укладання, у разі 

необхідності, відповідних двосторонніх або багатосторонніх угод чи 

домовленостей для використання таких спеціальних  методів розслідування в 

контексті співробітництва на міжнародному рівні [242]. Аналогічні нормативні 

положення містяться і у статті 50 «Спеціальні методи розслідування» Конвенції 
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ООН проти корупції, прийнятої Резолюцією 58/4 Генеральної Асамблеї 

31 жовтня 2003 року [243]. Подальший розвиток уявлень про спеціальні методи 

розслідування та їх місце у кримінальному провадженні пов’язують із 

прийняттям 20 квітня 2005 року Рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи 

державам членам «Про особливі методи розслідування» тяжких злочинів, у 

тому числі терористичних актів» № Rec(2005)10 від 20 квітня 2005 року [473; 

747]. Так, С.С. Кудінов, Р.М. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко 

звертають увагу на те, що нормативні положення цих Рекомендацій мають 

визначальне значення для розуміння ключових складових формування у 

вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві нормативно-

правової регламентації проведення негласних слідчих (розшукових)дій як 

особливих методів розслідування, які застосовуються компетентними органами 

у галузі кримінальних розслідувань з метою розкриття та розслідування тяжких 

злочинів та встановлення підозрюваних та направлені на збір інформації таким 

чином, щоб не викликати підозр в об’єкта розслідування [290, с.7; 473; 747]. Не 

зменшуючи значення розглядуваних Рекомендацій, зазначимо, що Франція ще 

до їх прийняття Законом від 09 березня 2004 № 2004-204 внесла зміни до 

КПК України, якими передбачила можливість здійснення окремих спеціальних 

актів розслідування для адаптації правосуддя до умов вчинення злочинів 

організованим злочинним формуванням [741]. Саме цей Закон можна 

розглядати як приклад подальшого унормування спеціальних методів 

розслідування у кримінальному процесуальному законодавстві європейських 

країн. Так, у Розділі XXV «Процедури, які застосовуються до організованої 

злочинності» Глави ІІІ «Злочини проти основоположних інтересів нації» Книги 

IV «Деякі особливі процедури» КПК Франції визначені категорії злочинів, при 

розслідуванні яких можуть бути застосовані спеціальні акти розслідування 

(статті 706-73, 706-74), органи спеціальної судової юрисдикції щодо надання 

дозволів на їх проведення та їх компетенцію (статті 706-75 – 706-79-1), 

особливості процедури проведення  окремих різновидів спеціальних актів 

розслідування (спостереження (стаття 706-80, проникнення до організованого 
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злочинного формування (статті 706-81 – 706-87), затримання члена 

організованого злочинного формування (стаття 706-88), обшуки (стаття 706-89 

– 706-94), перехоплення кореспонденції, яка передається за допомогою 

електронних комунікацій (стаття 706-95), аудіо- або відеоспостереження за 

місцем або транспортним засобом (стаття 706-97 – 706-102) [721]. Слід 

зазначити, що визначення в КПК Франції даних спеціальних актів 

розслідування викликало неоднозначну реакцію правозахисників, які вбачали в 

них порушення права на приватне життя, таємницю кореспонденції без 

достатніх для цього причин, прав активістів національних меншин з політичних 

мотивів, яких можна оголосити членами організованого злочинного 

формування та встановити за ними спостереження [725; 740]. Ризики, які 

можуть виникнути у зв’язку із розширенням можливостей правоохоронних 

органів із втручання у приватне спілкування, в тому числі із застосуванням 

телекомунікаційних мереж, заходи їх мінімізації та інші питання застосування 

спеціальних методів розслідування неодноразово ставали предметом 

обговорення і в інших країнах Західної Європи на державному [761; 758] та 

міждержавному рівнях [718].  Однак, це не стало на заваді поширенню досвіду 

французького законодавця на інші європейські країни. Підтвердженням тому є 

прийняття у 2005 році розглянутих нами вище Рекомендацій, а також подальша 

їх реалізація у кримінальних процесуальних кодексах Австрії (секції 4, 5 глави 

8) [717], Болгарії (розділ VIII глави 14) [379], Грузії (глава 16) [713], Італії 

(ст. 254, 256-1, 266 – 271, 353) [722], Латвії (глава 11) [739], Молдови (частина 

5) [720], Польщі (глава 26) [736], Словенії (статті 149а – 156) [762], ФРН 

(ст. 100а, 100с - 100i, 101, 110а - 110с, 163е, 163f) [757], Чехії (розділи 6, 7 глави 

4 частини 1) [759], що дає підстави для висновку про формування міжнародно-

правових стандартів у сфері використання у кримінальному провадженні 

спеціальних методів розслідування. О.Ю. Татаров з цього приводу слушно 

зазначає, що однією із причин недостатньо ефективної організації досудового 

провадження за КПК України 1960 року є те, що його засади були не узгоджені 

з міжнародно-правовими стандартами. Тому при розробці нового КПК України 



257 
 

значно розширений арсенал слідчих дій, передусім завдяки запровадженню 

категорії негласні слідчі (розшукові) дії [544, с.67]. 

Однак, заради об’єктивності слід зазначити, що зарубіжний досвід 

нормативно-правової регламентації використання у кримінальному 

провадженні спеціальних методів розслідування та практику правоохоронних 

органів, прокуратури та суду, які безумовно є цінними та потребують свого 

постійного вивчення, не треба абсолютизувати і сприймати як щось стале та 

беззаперечне. Підтвердженням останньому є численні рішення Європейського 

суду з прав людини (див., наприклад: «Копп проти Швейцарії»від 25 жовтня 

1998 року, «Сейкера проти Португалії» від 06 травня 2003 року, «Нарінен проти 

Фінляндії» від 01 червня 2004 року, «Шеннон проти Сполученого Королівства» 

від 06 квітня 2006 року, «Раманаускас проти Литви» від 05 лютого 2008 року) 

[731], в яких вказується на порушення положень статей 2, 6, 8, 13 Конвенції з 

прав людини і основоположних свобод, що допускалися правоохоронними 

органами європейських країн під час здійснення негласних актів розслідування, 

а також зміни у кримінальному процесуальному законодавстві, які відбулися за 

останні три роки у тій же Франції, ФРН, Італії, Польщі, спрямовані на 

посилення гарантій дотримання прав осіб, відносно яких застосовувалися 

спеціальні методи розслідування, шляхом уточнення категорій злочинів, за 

якими їх можна використовувати, переліку негласних актів розслідування, 

деталізації підстав та завдань, які можуть бути вирішені під час їх здійснення. 

Аналіз чинних кримінальних процесуальних кодексів європейських 

держав через призму реалізації в них Рекомендацій Комітету міністрів Ради 

Європи державам-членам «Про особливі методи розслідування» тяжких 

злочинів, у тому числі терористичних актів», практики Європейського суду з 

прав людини, а також  Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності та Конвенції ООН проти корупції дозволяє визначити положення, в 

рамках яких фактично відбувається унормування здійснення та використання 

результатів негласних актів розслідування в кримінальному провадженні: 
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1) кримінальний процесуальний закон є єдиним нормативно-правовим 

актом, в якому можуть бути передбачені негласні акти розслідування, які 

можуть бути здійснені під час кримінального провадження. Перелік таких 

процесуальних дій визначається з оглядуна традиції національної практики 

розслідування злочинів та є вичерпним і не може бути розширений іншими 

нормативно-правовими актами, зокрема й законами; 

2) необхідність здійснення негласного акта розслідування повинно 

визначатися винятковими обставинами кримінального провадження, які 

унеможливлюють проведенням гласних (звичайних) слідчих дій зібрати 

(отримати) докази під час досудового розслідування злочинів; 

3) здійснення негласних актів розслідування обмежується найбільш 

суспільно небезпечними категоріями злочинів, критерії визначення яких 

пов’язані з особливостями кримінальної та кримінальної процесуальної 

політики у кожній конкретній державі; 

4) прийняття процесуальних рішень щодо застосування спеціальних 

методів розслідування повинно виходити за межі одноосібної компетенції 

службової особи, яка здійснює досудове розслідування чи відповідає за його 

результати, та відбуватися за умов залучення суду, як органу контролю за 

законністю й обґрунтованістю прийняття цих процесуальних рішень; 

5) втаємничення факту здійснення негласного акта розслідування та його 

результатів є допустимим тільки до моменту прийняття вповноваженою 

службовою особою (як правило, прокурором чи слідчим суддею) рішення про 

використання результатів негласного акта розслідування у доказуванні у 

кримінальному провадженні. До початку судового розгляду сторона захисту 

має бути ознайомлена з такими матеріалами негласного акта розслідування;  

6) відомості, отримані у результаті здійснення негласних актів 

розслідування, є рівнозначними доказовому значенню відомостей, отриманих 

під час гласних актів розслідування, але з огляду на негласність їх проведення в 

кримінальному процесуальному законі повинна бути передбачена можливість 

перевірки під час судового розгляду дій службових осіб, які здійснювали 
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негласний акт розслідування, та осіб, які брали у ньому участь, та заходи, що 

гарантують їх особисту безпеку під час такої перевірки [670, с.233-238;  674, 

с.137-140]. 

Вирішення питання про функціональне призначення окремих негласних 

слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях, досліджуваної нами 

категорії злочинів, потребує передусім з’ясування їх змісту як засобів 

кримінальної процесуальної діяльності за КПК України. Проведений аналіз 

численних публікацій, присвячених негласним слідчим (розшуковим) діям [9; 

10; 276; 282; 7; 6; 451, с. 12-273; 450, с. 12-150; 698, с. 553-602; 285, с. 628-694; 

286, с. 508-543; 381, с. 487-530; 281, с. 417-456; 290, с. 244-275; 237, с. 355-375; 

503; 41; 235; 42; 500], свідчить, що науковці сприйняли термін негласні слідчі 

(розшукові) дії як даність без критичного переосмислення етимології цього 

терміна та її відповідності нормам КПК України, які визначають загальні 

положення проведення та використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій у кримінальному провадженні.  

Конструкція терміна негласні слідчі (розшукові) дії є складною, що 

зумовлено використанням законодавцем у дужках терміна «розшукові». Згідно 

з правилами української граматики парні дужки є розділовим знаком, який 

використовується для додаткової інформації, різноманітних уточнень, вказівок 

[466], тобто законодавець або додатково уточнює, що негласні слідчі дії є 

розшуковими, або, що негласні слідчі дії можуть бути негласними 

розшуковими діями. Теж саме можна сказати і відносно терміна слідчі 

(розшукові) дії. Легальні дефініції негласних слідчих (розшукових) дій та 

слідчих розшукових (дій) не вносять ясності з цього питання. У частині 1 

статті 246 КПК України законодавець дав визначення негласним слідчим 

(розшуковим) діям, як різновидам слідчих (розшукових) дій, відомості про факт 

та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених КПК України. У свою чергу, частина 1 статті 223 КПК розкриває 

слідчі (розшукові) дії як дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або 

перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. 
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Тобто, у цих дефініціях вказується, що проведенням даних процесуальних дій 

негласно або відкрито отримуються (збираються) докази або перевіряються вже 

отримані докази у конкретному кримінальному провадженні. Про розшукові 

завдання, які можуть бути вирішені негласними слідчими (розшуковими) чи 

слідчими (розшуковими) діями, взагалі не йдеться. Положення статей 256 та 

257 КПК України, які мають загальне нормативно-правове значення для 

використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному 

провадженні, про використання їх для розшуку також нічого не зазначають. У 

той же час термін розшук присутній у диспозиціях статей, які регламентують 

проведення окремих слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій – частина 1 

статті 234, частина 4 статті 249, пункт 4 частини 1 статті 267, частина 1 

статті 268, частина 1 статті 269-1 КПК України.   

У теорії криміналістики питання розшукової діяльності під час 

розслідування злочинів розробляється з кінця 20-х років ХХ сторіччя. 

В.І. Громов тоді писав, що під розшуком у спеціальному значенні цього слова 

слід розуміти такі дії органів дізнання, які направлені на знаходження злочинця 

із виявленого та вже у достатній мірі з’ясованого злочинного факту, або ж до 

відшукання предметів, здобутих шляхом злочину, або, нарешті, знарядь 

злочинів, які можуть мати значення речових доказів та дадуть можливість 

знайти і викрити дійсно винного у злочині. Також він уточнював, що розшук є 

не тільки складовою дізнання, але й окремим самостійним актом цього 

дізнання, з притаманними йому особливими прийомами розслідування: 

негласним розшуком, стеженням та спостереженням [145, с.20-21]. Процес 

звуження розуміння змісту розшуку під час розслідування злочинів почався у 

50-х роках у зв’язку із формуванням основ теорії оперативно-розшукової 

діяльності та її подальшим становленням у 60-х – 70-х роках ХХ сторіччя. 

В.І. Попов був одним з перших, хто запропонував розділяти розшукову роботу 

слідчого та розшукову (оперативно-розшукову) діяльність органу дізнання. У 

праці «Розшукова діяльність слідчого», яка є знаковою для становлення 

криміналістичного вчення про розшук, він писав: «за смислом кримінально-
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процесуального закону розшук злочинця не становить собою ізольовану 

діяльність слідчих органів, а є органічним та невід’ємним елементом слідства… 

Розшук обвинуваченого повинен вестися слідчим особисто паралельно з 

розслідуванням всіх обставин справи» [438, с.4-5]. У межах запропонованої 

концепції В.І. Попов розробляв питання місця розшуку у системі попереднього 

(досудового) слідства, особливості розслідування злочинів, які вчинені 

обвинуваченими, які переховуються або відсутні, тактики розшуку 

обвинуваченого, розшуку злочинця на основі даних огляду місця події, 

затримання та ідентифікації особистості затриманого [438, с.4-5]. У 

подальшому питанням розшукової діяльності під час досудового розслідування 

злочинів приділяли свою увагу Р.С. Бєлкін, Б.Є. Богданов, В.В. Гончар, 

О.О. Закатов, Г.С. Заровнєва, С.Є. Кисельова, О.Н. Колесніченко, 

Є.Ф. Коновалов, В.О. Малярова, Ю.В. Стеценко, М.П. Шаламовта інші [57, 

с. 395-418; 65, с. 352-358; 132; 179; 191; 238, с. 284-291; 248, с. 75-78; 342, с. 99-

108; 531; 630, с. 328-333]. В їх працях розшукова діяльність слідчого отримала 

свій розвиток шляхом розширення переліку об’єктів розшуку (матеріальні 

об’єкти (знаряддя, засоби вчинення злочину, викрадене майно, майно, яке 

підлягає конфіскації), свідки-очевидці, особистість невпізнаного трупа) та його 

засобів (процесуальні дії, пов’язані з оголошенням особи в розшук, та інші дії, 

пов’язані зі зверненням до засобів масової інформації, запитами до органів 

державної влади та управління, підприємств, установ та організацій тощо).  

Погляди на зміст, завдання та засоби розшукової діяльності та її 

співвідношення з розслідуванням злочинів найбільш повно відобразив 

Р.С. Бєлкін у своїй фундаментальній праці «Курс криміналістики». Він 

визначив, що зміст розшукової діяльності становить виявлення злочинів, які 

готуються або вчинені, встановлення та знаходження винних, об’єктів (осіб та 

предметів) – носіїв доказової інформації, предметів злочинного посягання та 

інших об’єктів, які мають значення для встановлення істини по справі. У 

загальній формі, за Р.С. Бєлкіним, її відмінність від розслідування полягає в 

тому, що: 
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- метою розшукової діяльності є встановлення та виявлення, а метою 

розслідування – доказування; 

- розшукова діяльність здійснюється шляхом проведення оперативно-

розшукових, розшукових заходів та слідчих дій, а розслідування – шляхом 

проведення слідчих дій, інших процесуальних та організаційно-технічних і 

розшукових заходів. При цьому розшукові заходи слідчого, на відміну від 

співробітників оперативних підрозділів,мають відкритий, гласний характер [57, 

с.397-398]. 

При визначенні співвідношення між розшуковою діяльністю оперативних 

підрозділів та розшуком, який здійснює слідчий, під час досудового 

розслідування ще слід мати на увазі, що в теорії криміналістики та оперативно-

розшукової діяльності розділяють розшук у широкому та у вузькому сенсі. У 

першому випадку розуміється розшук конкретних, відомих правоохоронним 

органам осіб, що переховуються від органів досудового розслідування, суду, 

безвісно відсутніх або встановлення особистості невпізнаних трупів, 

викраденого майна, у другому – розшук становить собою комплекс заходів, які 

здійснюють співробітники оперативних підрозділів, слідчі у межах їх 

повноважень, визначених чинним законодавством, спрямований на пошук 

невідомих об’єктів (осіб, які вчинили злочин, є свідками вчинення злочину, 

знарядь вчинення злочину тощо) [44, с. 14-80; 552, с. 504-505; 191, с. 10]. 

Сучасний інструментарій розшукової діяльності слідчих значно 

розширений за рахунок негласних слідчих (розшукових) дій. Оперативно-

розшукова діяльність, умовно кажучи, увійшла до складу кримінальної 

процесуальної діяльності з досудового розслідування злочинів. Тому, мабуть, і 

відбулося запровадження термінів слідчі (розшукові) та негласні (слідчі) 

розшукові) дії. Нажаль, чітких пояснень причин цього від розробників 

КПК України ми не маємо.  

М.А. Погорецький та Д.Б. Сергєєва справедливо зазначають: «Негласні 

слідчі (розшукові) дії, передбачені Главою 21 КПК України, з одного боку, 

мають однакову гносеологічну природу та алгоритм здійснення з 
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однойменними оперативно-розшуковими заходами, передбаченими ст. 8 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність». Вони проводяться із 

застосуванням тотожних методів пізнання події злочину, в одному і тому ж 

режимі таємності. Проте негласні (слідчі) розшукові дії та оперативно-

розшукові заходи суттєво різняться між собою за сферами та правовим 

режимом здійснення: за метою та завданнями проведення; фактичними й 

юридичними (правовими) підставами проведення; за правовим статусом 

суб’єктів їх провадження (навіть якщо проводяться оперативними 

співробітниками, то вони користуються правами слідчого), й відповідно за 

характером правовідносин, що виникають у ході їх здійснення; за 

процесуальним значенням отриманих результатів; за об’єктом, формами та 

методами відомчого контролю й прокурорського нагляду за їх здійсненням» 

[427, с.140-141]. Однак, чи означає використання терміна «розшукові» стосовно 

слідчих та негласних слідчих дій, що розшукова діяльність під час досудового 

розслідування може здійснюватися тільки проведенням слідчих (розшукових) 

та негласних слідчих (розшукових) дій, а сама розшукова діяльність слідчого є 

рівнозначною діяльності з розслідування злочинів? Очевидно, що ні. 

Неврахування законодавцем правил граматики української мови на 

тлізазначеної нами відсутності у легальних дефініціях слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій, які розшукові завдання можуть 

вирішуватися проведенням даних процесуальних дій, з огляду на наведені вище 

основні положення криміналістичного вчення про розшукову діяльність 

слідчого та теорії оперативно-розшукової діяльності породжує неясність, 

неоднозначність розуміння термінів негласні слідчі (розшукові) та слідчі 

(розшукові) дії, помилкові уявлення про їх монопольне становище як засобів 

розшукової діяльності слідчого під час досудового розслідування. З метою 

приведення у відповідність до уявлень про зміст, завдання, засоби розшукової 

діяльності у кримінальному провадженні нами запропоновані зміни та 

доповнення до частини 1 статті 223 КПК в аспекті необхідності зазначення в 

понятті слідчі (розшукові) дії положень, про те, що останні спрямовані   також 
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на розшук осіб чи матеріальних об’єктів у конкретному провадженні» (див. 

підрозділ 3.2). Вносити відповідні зміни та доповнення до частини 1 статті 246 

КПК України ми не вважаємо за доцільне через те, що дефініція негласних 

слідчих (розшукових) дій присвячена розкриттю додаткових ознак даних 

процесуальних дій, до вказаних у частині 1 статті 223 КПК України. Але 

потребують свого уточнення в контексті запропонованих ними змін до цієї 

норми положення статті 257 КПК України, в назві якої заявлена можливість 

використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях, 

окрім передбаченого у статті 256 КПК України використання в доказуванні. 

Аналіз тексту цієї статті свідчить, що іншою ціллю є тільки використання в 

іншому кримінальному провадженні отриманої в результаті проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії інформації про ознаки кримінального 

правопорушення, яке не розслідується у цьому кримінальному провадженні 

(частина 1 статті 257 КПК). Така інформація, передана до іншого 

кримінального провадження, відповідно до порядку визначеного у частинах 1, 2 

статті 257 КПК України, у свою чергу, використовується у цьому 

кримінальному провадженні на підставі положень статті 256 КПК України. 

Тобто, фактично законодавець визначив можливість використання результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій тільки у доказуванні. Щодо використання 

інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

для розшуку в статті 257 КПК прямих нормативних приписів не має. Хоча така 

можливість вбачається з положень частини 4 статті 249 КПК, де вказується що 

для негласної слідчої (розшукової) дії, яка проводиться з метою встановлення 

місцезнаходження особи, яка переховується від органів досудового 

розслідування, слідчого судді чи суду, та оголошена в розшук, вона може 

тривати до встановлення місцезнаходження особи, а також частини 1 

статті 269-1 КПК, де вказується, що моніторинг банківських рахунків 

проводиться з метою розшуку майна, що підлягає конфіскації чи спеціальній 

конфіскації у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України. З огляду на необхідність 



265 
 

взаємного узгодження положень частини 1 статті 223 в запропонованій нами 

редакції, з положеннями частини 4 статті 249, частини 1 статті 269-1, статей 256 

та 257 КПК України, а також уточнення можливих напрямів використання 

результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні 

пропонуємо внести зміни та доповнення до частин 1 та 2 статті 257 КПК та 

викласти її у такій редакції: «1. Результати негласних слідчих (розшукових) 

дій можуть бути використані для розшуку осіб чи майна, що підлягає 

конфіскації чи спеціальній конфіскації у кримінальному провадженні, в 

якому вони проводяться. 

2. Якщо у результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у цьому 

кримінальному провадженні, або отримані дані про розшукувану особу чи 

майно, що підлягає конфіскації чи спеціальній конфіскації, в іншому 

кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана 

в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, 

яка постановляється за клопотанням прокурора. 

Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 

цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не 

доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав 

вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального 

правопорушення. 

3. Передання інформації, одержаної внаслідок проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, здійснюється тільки через прокурора» [672, с. 96-102; 

664, с. 110-113; 652, с.438-440]. 

При розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, негласні слідчі 

(розшукові) дії проводились у 86 %вивчених нами кримінальних проваджень.  

Пошуково-пізнавальні можливості негласних слідчих (розшукових) дій 

мають неабияке значення для встановлення обставин події цих кримінальних 

правопорушень та вирішення інших завдань кримінального провадження. На 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2307
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2309
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цьому правильно наголошується не тільки вітчизняними [686, с.  132-152; 152, 

с. 88-90; 689, с. 253-255; 694, с. 144-182; 682, с. 432-440], але й зарубіжними 

науковцями та практиками [715; 732; 733, с. 23-25]. Питання у тому на скільки 

ефективно вони використовуються в практиці досудового розслідування. 

Згідно з вивченими нами кримінальними провадженнями умовно 

корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг, можна розділити на ті, при документуванні яких 

тільки на початку проводилися негласні слідчі (розшукові) дії (43 %), ті, за 

якими такі процесуальні дії здійснювалися на початку досудового 

розслідування корупційного злочину та при його подальшому розслідуванні 

(34 %), ті, за якими негласні слідчі (розшукові) дії проводилися тільки при 

подальшому розслідуванні (6 %), та ті, за якими негласні слідчі (розшукові) дії 

не проводилися (17 %). В останній групі кримінальних проваджень 68 % 

становлять ті, за якими потреби у проведенні таких процесуальних дій не 

виникало, та 32 % – через те, що вони належать до невеликої чи середньої 

тяжкості корупційних злочинів, негласні слідчі (розшукові) дії не могли бути 

проведені [652, с.438-440]. 

Проведене нами інтерв’ювання слідчих та прокурорів, які відповідно до 

свого процесуального статусу брали участь у досудовому розслідуванні 

вивчених нами кримінальних проваджень, показало, що всі без винятку 

вказують, що на початковому етапі розслідування негласні слідчі (розшукові) 

дії використовуються для документування вчинення корупційного злочину. 

Практика виходить з того,  що однією із ключових умов прийняття службовою 

особою рішення про вчинення корупційного злочину є приховування його 

факту від оточуючих та правоохоронних органів. Забезпечується це скритністю 

дій злочинців із готування та вчинення такого злочину (створенням зовнішніх 

ознак законності дій службової особи, максимальним обмеженням кола осіб, 

яким відомо про готування та вчинення злочину, використанням службовою 

особою своїх підлеглих всліпу, тобто шляхом доручення їм вчинення дій чи 

частини дій, про справжню мету яких їм не повідомляється та за які, наприклад, 



267 
 

ця службова особа отримає неправомірну вигоду, тощо) та обмеженим колом 

осіб, яким про це відомо. Коли правоохоронним органам стає відомо про те, що 

корупційний злочин готується чи вчиняється, то документування цих дій 

можливе лише за умов скритності цієї діяльності, тобто шляхом проведення 

відповідних негласних слідчих (розшукових) дій (спеціального слідчого 

експерименту, спостереження за особою, місцем або річчю, аудіо-, 

відеоконтролю особи тощо). Із досліджуваних нами злочинів це відбувалося 

найчастіше під час досудового розслідування по частинам 2-4 статті 368 (у 

100 %) та частинам 3, 4 статті 369 КК України (у 100 %), значно рідше по 

частині 2 статті 364 (28 %), а по частині 2 статті 364-1, частині 3 статті 365-2, 

частині 3 статті 368-2, частині 4 статті 368-3, частині 4 статті 368-4 ККУкраїни 

негласні слідчі (розшукові) дії за вивченими нами кримінальними 

провадженнями на початку досудового розслідування для документування 

готування та вчинення цих злочинів не проводилися.  

Аналізуючи вивчені кримінальні провадження, встановили, що за 78 % з 

них після документування протиправної діяльності службової особи, її 

співучасників, повідомлення їм про підозру, обрання відповідних запобіжних 

заходів темп досудового розслідування значно уповільнюється. Не рідко це 

об’єктивно пов’язане з тим, що виникає потреба у проведенні низки слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на подальший збір 

доказів у кримінальному провадженні. На проведення тих же судових 

експертиз, які є характерними для досудового розслідування корупційних 

злочинів в сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг (техніко-криміналістичної, відео-, фоноскопічної, 

дактилоскопічної, бухгалтерської тощо), потрібен певний час, визначений у 

методиках їх проведення. У свою чергу, результати цих процесуальних дій 

необхідні для проведення первинних, додаткових або повторних допитів 

свідків, а також повторних чи додаткових допитів підозрюваних, одночасних 

допитів двох чи більше раніше допитаних осіб тощо. Через це у підозрюваних 

з’являється час для оцінки можливого обсягу зібраних доказів стороною 
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обвинувачення, підготовки та вжиття заходів, спрямованих на чинення протидії 

досудовому розслідуванню корупційного злочину. І така протидія вчинялася 

під час подальшого розслідування у 45 % вивчених нами кримінальних 

проваджень шляхом зміни попередніх показань підозрюваними та давання 

ними неправдивих свідчень (63 %), порушення підозрюваними умов 

запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою з подальшим 

переховуванням від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду 

(10 %), симуляції тяжкого захворювання (12 %), впливу на свідків (16 %), 

приховування матеріальних об’єктів, які є носіями інформації про обставини 

події корупційного злочину (2 %), майна, яке підлягає конфіскації чи 

спеціальній конфіскації (52 %), намагання надати неправомірну вигоду 

слідчому, прокурору (2 %), вплинути з боку зацікавлених у результатах 

досудового розслідування посадових осіб органів державної влади, місцевого 

самоврядування (8 %), представників засобів масової інформації (11 %), 

громадських організацій (1 %), політичних партій (1 %), трудових колективів 

(1 %) на прийняття процесуальних рішень слідчим, прокурором, слідчим 

суддею. А є ще потенційно можлива протидія правосуддю, суб’єктами якої 

виступають корумповані працівники органів досудового розслідування, 

прокуратури, суду. З їх боку може чинитися чи не найбільш фатальна для 

результатів кримінального провадження протидія – умисно приховуватися 

інформація, яка має доказове значення, «губитися» окремі процесуальні 

документи чи матеріали кримінального провадження в цілому, затягуватися 

досудове розслідування, розголошуватися відомості, про заходи безпеки щодо 

особи, взятої під захист, дані оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування тощо. Про те, що протидія правосуддю впливає на ефективність 

діяльності з досудового розслідування корупційних злочинів у сфері службової 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, відомо 

слідчим, прокурорам, однак, використання негласних слідчих (розшукових) дій 

для її виявлення та подальшого подолання на початку розслідування не було в 
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жодному з вивчених нами кримінальних проваджень. Впливають на це кілька 

чинників:  

- по-перше, спостерігається необґрунтована впевненість у слідчих та й 

прокурорів, які є процесуальними керівниками у кримінальних провадженнях 

цієї категорії, що після безпосереднього документування вчинення 

корупційного злочину у сторони обвинувачення є достатньо доказів, і ризики 

недоведення винуватості службової особи відсутні або мінімальні; 

- по-друге, низка законодавчих обмежень у застосуванні негласних 

слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Відповідно до 

частини 2 статті 246 КПКУкраїни негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у 

випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила неможливо 

отримати в інший спосіб. Далі законодавець визначив, що процесуальні дії, 

передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на 

підставі ухвали слідчого судді), 267, 269,269-1, 270, 271, 272, 274 цього 

Кодексу, проводяться винятково у кримінальному провадженні щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів. Далеко не всі встановлені нами та іншими 

дослідниками [708, с. 152, 154–155; 703, с. 43, 46–59, 70–102; 109, с. 63–81; 254, 

с. 253-254; 19, с. 225–227; 314, с. 124-143] способи протидії розслідуванню 

злочинів є кримінально караними. А з тих, що зустрічаються під час 

розслідування корупційних злочинів та підпадають під дію чинного 

Кримінального кодексу України, одиниці є тяжкими чи особливо тяжкими 

злочинами – це передбачені частинам 2-4 статті 368 та частинами 3-4 статті 369 

КК. Незалежно від тяжкості злочину проводяться негласні слідчі (розшукові) 

дії,передбаченічастиною 2 статті 264 та статтею 268 КПКУкраїни. Негласна 

слідча (розшукова) дія повинна бути спрямована на фіксування відомостей саме 

про той злочин (злочини), за яким (якими) здійснюється кримінальне 

провадження. Це однозначно виходить з аналізу змісту частини 1 статті 246, 

частин 2, 3 статті 248 КПК України. Те, що законодавець у статті 257 КПК 

України визначив, що якщо у результаті проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2390
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2392
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2398
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2404
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2409
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2421
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2436
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n5329
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2441
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2444
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2463
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2475
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розслідується у цьому кримінальному провадженні, то отримана інформація 

може бути використана в іншому кримінальному провадженні, не означає, що 

можна проводити негласні слідчі (розшукові) дії для документування інших 

злочинів, наприклад, тих, що вчиняються з метою протидії розслідуванню 

корупційного злочину. Фіксування відомостей про вчинення іншого злочину 

ніж того, що розслідується у конкретному кримінальному провадженні, є 

законним за умов, коли про нього випадково стає відомо під час негласної 

слідчої (розшукової) дії. Тобто, для того, щоб використати потенціал негласних 

слідчих (розшукових) дій для документування здійснення протидії 

розслідуванню корупційного злочину необхідно отримати такі відомості про 

неї, які є достатніми для початку кримінального провадження, розпочати 

кримінальне провадження про злочин відповідного ступеня тяжкості та щоб у 

досудовому розслідуванні склалася така ситуація, яка унеможливлює 

отримання відомостей про цей злочин в інший спосіб ніж проведенням 

конкретної, визначеної слідчим, прокурором та дозволеної слідчим суддею 

негласної слідчої (розшукової) дії. Вивчення досліджень діяльності з 

документування вчинення окремих корупційних злочинів та подолання 

протидії їх розслідуванню [686, с. 132-152; 152, с. 88-90; 694, с. 144-182; 682, с. 

432-440] свідчить, що існують достатньо детально опрацьовані рекомендації з 

проведення тактичних операцій за цими двома напрямами, складовими яких є 

негласні слідчі (розшукові) дії. Особливо звертає на себе увагу захищена у 2015 

році Д.О. Шумейком дисертація на тему «Розслідування прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», умежах 

якої на підставі аналізу робіт Я.Є. Мишкова, Н.Р. Палій, О.В. Приходька, 

Г.О. Пушкарьова, В.М. Трепака, А.І. Шила та слідчої практики ним були 

розроблені типові тактичні операції «Документування прийняття пропозиції 

(обіцянки) та одержання неправомірної вигоди», «Документування одержання 

неправомірної вигоди», «Подолання протидії розслідуванню» [694, с.160-182]. 

Однак, поза цими, безумовно значущими для слідчої практики науковими 

рекомендаціями, залишилося те, що визначені КПКУкраїни підстави та порядок 
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надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій не надають 

можливості слідчим активно діяти для виявлення чинення протидії 

розслідуванню шляхом застосування окремих негласних слідчих (розшукових) 

дій. У певну міру компенсує це можливість, відповідно до пункту 1 частини 1 

статті 6, статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

здійснювати оперативно-розшукові заходи за наявності достатньої інформації 

про злочини відповідного ступеня тяжкості, що готуються, осіб, які готуються 

до вчинення злочину, реальну загрозу життю, здоров’ю, житлу, майну 

працівників суду і правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою 

діяльністю, а  також  осіб,  які  беруть  участь  у кримінальному судочинстві, 

членів їх сімей та близьких родичів, з метою створення необхідних умов для 

належного відправлення правосуддя. Така інформація відповідно до положень 

частини 2 статті 6 цього Закону може міститися зокрема у письмових 

дорученнях і постановах слідчого та вказівках прокурора. Однак, це усе за 

умов, коли слідчий, прокурор діють в інтересах правосуддя. У ситуаціях, коли 

вони самі стають суб’єктами протидії правосуддю доля кримінального 

провадження залежить від того, наскільки якісно керівник органу досудового 

розслідування, прокурор вищого рівня здійснюють відомчий контроль за якістю 

проведення досудового розслідування. За наявності достатньої інформації про 

готування чи вчинення слідчим, прокурором відповідного злочину з метою 

сприяння ухиленню від кримінальної відповідальності особи (осіб), які вчинили 

корупційний злочин, керівник органу досудового розслідування, вищий за 

рангом прокурор можуть вирішити питання, а прокурор ініціювати про 

відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування або 

виступати як суб’єкти ініціатори здійснення оперативно-розшукових заходів 

відносно таких слідчих, прокурорів, скеровуючи відповідні матеріали за 

результатами вивчення кримінального провадження до оперативного 

підрозділу, який вповноважений здійснювати такі заходи відносно 

співробітника правоохоронного органу. При прийнятті такого рішення керівник 

органу досудового розслідування, вищий прокурор, ставлячи на меті 
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документування протиправної діяльності свого підлеглого, повинні 

усвідомлювати, що для забезпечення цього слідчий або прокурор не повинні 

бути відсторонені від досудового розслідування на час здійснення відносно них 

відповідних оперативно-розшукових заходів, а відтак існує ризик заподіяння 

шкоди результатам кримінального провадження. Для його мінімізації, а також 

забезпечення часу для підготовки та здійснення перевірки оперативним 

підрозділом кримінальне провадження може бути витребуване, після прийняття 

процесуальних рішень щодо заведення оперативно-розшукової справи та 

проведення відповідних оперативно-розшукових заходів (спостереження за 

особою, місцем, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, 

контрольованого вчинення корупційного діяння тощо) воно може бути 

повернуте з вказівками щодо активізації подальшого розслідування, а якщо для 

цього є підстави, визначені у частині 6 статті 36 КПК, – з постановою вищого 

прокурора про скасування постанов слідчого, прокурора, для створення умов 

для особи (слідчого, прокурора, який є процесуальним керівником у 

кримінальному провадженні), в яких вона проявить свої наміри вчинити 

протиправні дії щодо кримінального провадження про корупційний злочин. 

Планування таких дій повинне відбуватися з урахуванням підслідності 

подальшого кримінального провадження, яка визначається статтею 216 

КПКУкраїни, в умовах взаємодії зі спеціально визначеним для цього слідчим 

органів ДБР або детективом НАБУ. При цьому завжди слід мати на увазі, що 

відповідно до частини 2 статті 7 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» у разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов’язаний невідкладно 

направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні 

діяння  слідчого, прокурора відповідальність за які передбачена КК України, до 

відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення 

досудового розслідування в порядку, передбаченому КПКУкраїни. Якщо можна 

уникнути ризиків негативного впливу на результати кримінального 

провадження, про які йдеться у частині 3 статті 7 Закону України «Про 
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оперативно-розшукову діяльність», то рекомендується на підставі таких 

матеріалів розпочати кримінальне провадження і подальше документування 

тяжких чи особливо тяжких злочинів, які спрямовані на протидію здійсненню 

правосуддю, здійснювати проведенням відповідних негласних та інших слідчих 

(розшукових) дій. Однак, слід мати на увазі позицію ВССУ, висловлену ним в 

узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про 

дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 07.02.2014 р., що 

не може бути обґрунтованим відповідно до вимог частини 2 статті 246 КПК 

України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, чи прокурора до 

слідчого судді щодо надання дозволу на проведення певної негласної слідчої 

(розшукової) дії, якщо у кримінальному провадженні не було проведено жодної 

слідчої (розшукової) дії. Така ситуація особливо є характерною для початку 

розслідування корупційних злочинів, передбачених статтями 368 та 369 КК 

України. Тому, обов’язковим є проведення як мінімум допиту як свідка 

заявника про кримінальне правопорушення, або, якщо заявника не має, 

співробітника оперативного підрозділу, який виявив готування до корупційного 

правопорушення та проводив оперативно-розшукові заходи, під час яких 

задокументовані відповідні дії осіб. Мета такого допиту – зафіксувати в його 

протоколі обставини, які виключають іншим шляхом ніж проведенням 

негласної слідчої (розшукової) дії, зібрати докази вчинення корупційного 

злочину. 

Приступаючи до розгляду можливостей окремих негласних слідчих 

(розшукових) дій у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у 

сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг, не можна залишитися осторонь кількох, на нашу думку, важливих 

проблемних питань теорії та практики здійснення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні.   

Перше, розслідуючи злочин, слідчий та прокурор, який є процесуальним 

керівником у кримінальному провадженні, повинні враховувати, що серед 

окремих суддів, захисників, а також науковців існує неоднозначне ставлення 
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щодо визначення законодавцем рівнозначності результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій до результатів слідчих (розшукових) дій. Так, М.Є. Шумило з 

цього питання висловився, що законодавцю треба було підходити до цього 

більш обачливо, бо це призвело, на його думку, до того, що в чинному 

КПК України недостатньо дієвих механізмів забезпечення отримання 

достовірних результатів під час проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. Він вказує, що, на жаль, новий закон – крім добрих намірів його творців – 

закладає volens nolens можливість цілком реальних зловживань. Йдеться, 

наприклад, про потенційну криміногенність, «закладену» у процедурах 

обстеження недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, здійснення 

контролю за вчиненням злочину тощо. Це створює неабияку загрозу для прав і 

свобод особи, законності та справедливості правосуддя, тому в умовах наших 

реалій не варто применшувати роль процесуальної форми, особливо там, де 

існують суттєві ризики порушення прав людини та фальсифікації доказів [699, 

с.221-213]. Зазначимо, що аналогічного плану зауваження в контексті виділення 

та аналізу змісту проблемних аспектів використання результатів зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як доказів у 

кримінальному провадженні зробила Д.Б. Сергеєва [502, с.214] та 

корупціогенних факторів кримінального процесуального законодавства 

України – Н.В. Глинська, Л.М. Лобойко та О.Г. Шило [122, с.21-22]. 

Розвиваючи свою позицію, М.Є. Шумило пропонує як запобіжник таких 

можливих зловживань закріпити у статті 256 КПК України правило, що 

результати негласних слідчих (розшукових) дій можуть визнаватися доказами, 

якщо вони підтверджуються достатньою сукупністю доказів, отриманих з 

взаємонезалежних джерел під час проведення гласних слідчих (розшукових) дій 

[699, с.210-211]. У цілому погоджуючись з М.Є. Шумилом, що доцільним буде 

уточнення положень статті 256 КПК в частині посилення гарантій захисту прав 

і свобод особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

зазначимо, що не можемо підтримати його пропозицію в частині 

запровадження терміна «взаємонезалежне джерело доказу» через те, що 
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передбачаємо – упровадження його в КПКУкраїни, за відсутності його 

визначення в чинному КПК України та в теорії доказування, викличе на 

практиці питання щодо співвідношення взаємонезалежності джерел доказів з 

вимогою законодавця у частині 1 статті 94 КПК України оцінювати сукупність 

зібраних доказів з погляду їх взаємозв’язку. Через відомості про обставини 

події кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, які взаємно 

підтверджуються з різних джерел, і формується взаємозв’язок між цими 

джерелами доказів. З цього питання Пленум ВССУ у Постанові від 03.06.2016 

№ 3 «Про узагальнення практики розгляду кримінальних проваджень щодо 

злочинів проти життя та здоров’я особи» вказав, що доказування має випливати 

із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і 

узгоджених між собою, а за відсутності таких ознак не можна констатувати, що 

винуватість обвинуваченого доведено поза розумним сумнівом. Розумним є 

сумнів, який ґрунтується на певних обставинах та здоровому глузді, випливає зі 

справедливого та зваженого розгляду всіх належних та допустимих відомостей, 

визнаних доказами, або з відсутності таких відомостей і є таким, який змусив 

би особу втриматися від прийняття рішення у питаннях, що мають для неї 

найбільш важливе значення [446]. 

Ми, як і М.Є. Шумило, вважаємо, що результати негласних слідчих 

(розшукових) дій повинні бути обов’язково перевірені та підтверджені 

гласними слідчими (розшуковими) діями. Процесуальна форма гласних слідчих 

(розшукових) дій, під час яких отримуються відомості, які підтверджують 

результати негласної слідчої (розшукової) дії, компенсуватиме об’єктивно 

необхідну для ефективного проведення негласних слідчих (розшукових) дій не 

чіткість процесуальної форми їх проведення. Вважаємо, що така нормативно 

закріплена вимога не знижуватиме доказове значення протоколів проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозаписів, фотознімків, 

інших результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів, 

вилучених під час їх проведення речей і документів або їх копій, а навпаки – 

поглиблюватиме рівень довіри у суспільстві до негласних слідчих (розшукових) 
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дій та суттєво знижуватиме ризики зловживань з боку осіб, які здійснюють такі 

процесуальні дії. Винятковий характер негласних слідчих (розшукових) дій як 

засобів збирання доказів потребує й особливих вимог до перевірки їх 

результатів. 

Для вирішення цього питання можна було б піти й іншим шляхом – 

деталізувати нормативно-правову регламентацію процесуальної форми 

проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій через закріплення в 

КПК України прийомів їх проведення. Але це суттєво знизить ефективність 

застосування цих виключних засобів збирання доказів, а також оперативно-

розшукових заходів, ідентичних їм за гносеологічною природою, що, у свою 

чергу, вкрай негативним чином вплине не тільки на можливості 

правоохоронних органів щодо виявлення та припинення злочинів, але й на 

забезпечення національної безпеки нашої держави. Тому, способи, прийоми 

проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій, науково-технічні 

засоби та особливості їх застосування повинні і надалі отримувати свою 

нормативно-правову регламентацію у відомчих нормативно-правових актах з 

відповідним до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, 

затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005№ 440, грифом 

обмеження доступу, з урахуванням положень КПК України, практики 

діяльності оперативних підрозділів, органів досудового розслідування, її 

наукового узагальнення та досягнень науково-технічного прогресу.  

З урахуванням наведеного пропонуємо внести наступні зміни та 

доповнення до частини 1 статті 256 КПК: «1. Протоколи щодо проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші 

результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під 

час їх проведення, речі і документи або їх копії можуть використовуватися в 

доказуванні за умови підтвердження їх достатньою сукупністю доказів, 

отриманих під час проведення слідчих (розшукових) дій, та відповідності 

порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій вимогам цього 

Кодексу». 
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Друге, специфічність порядку ініціювання та прийняття процесуальних 

рішень щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій через відповідну 

таємному діловодству ускладненість документообігу, логістичні труднощі, 

викликані необхідністю подекуди подолання великих відстаней для отримання 

дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, особливо у випадках, 

передбачених частиною 2 статті 247 КПКУкраїни, про що може бути відомо 

особам, які готуються вчинити корупційний злочин, і враховуватися ними при 

його плануванні, вимагають від слідчого, прокурора вкрай вимогливо 

підходити до формування пакету процесуальних документів для отримання 

дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, щоб через 

недотримання формальних вимог не зірвалося документування корупційного 

злочину. Свідченням тому є узагальнення судової практики щодо розгляду 

слідчим суддею клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій від 7 лютого 2014 року, здійсненне ВССУ за підсумками 

перших двох років чинності КПК України 2012 року. Так, серед типових 

недоліків клопотань щодо надання дозволів на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, які стають підставами для відмови в наданні дозволу, 

виділені наступні:  

1) недолучення до клопотання слідчого чи прокурора або неналежне 

оформлення витягу з ЄРДР (частина 2 статті 248 КПК України); невідповідність 

відомостей, внесених до ЄРДР матеріалам кримінального провадження; 

2) відсутність даних про те, що клопотання погоджено з прокурором; 

3) невиконання вимог частини 2 статті 246 КПКУкраїни в частині 

відсутності обґрунтування неможливості отримання відомостей про злочин та 

особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб ніж проведенням 

конкретної негласної слідчої (розшукової) дії або невідповідність ступеня 

тяжкості злочину негласним слідчим (розшуковим) діям, передбаченим 

статтями 260, 261, 262, 263, 264 (у частині дій, що проводяться на підставі 

ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2390
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2392
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2398
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2404
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2409
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2421
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2436
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n5329
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n5329
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2441
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2444
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2463
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n2475
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4) неналежний суб’єкт звернення, тобто присутність у судовому засіданні 

щодо надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

слідчого, який не уповноважений розслідувати це кримінальне провадження, 

прокурора, який не є процесуальним керівником у цьому кримінальному 

провадженні; 

5) зміст клопотання не відповідає вимогам частини 2 статті 248 

КПК України (не зазначається реєстраційний номер та дата внесення 

відомостей про кримінальне провадження до ЄРДР, а також правова 

кваліфікація із зазначенням частини та статті КК України; не міститься 

достатньої інформації щодо необхідності проведення саме такого виду 

негласної слідчої (розшукової) дії; переважно зазначаються загальні підстави, 

не обґрунтовується неможливість отримання відомостей про злочин та особу, 

яка його вчинила, в інший спосіб; обставини, що дають підстави підозрювати 

особу у вчиненні злочину, майже в усіх клопотаннях зазначені одні й ті самі – 

рапорта оперативні матеріали або протокол допиту потерпілого; у клопотанні 

зазначені неповні відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких 

необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію, а також обставини, що 

дають підстави підозрювати конкретну особу у вчиненні злочину); 

6) подання клопотання без матеріалів провадження; 

7) недотримання вимог статті 249 КПК України при поданні клопотань 

щодо продовження строку проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

(зазначення у такому клопотанні тих самих обставин, що і при первинному 

зверненні, не зазначення у клопотанні додаткових відомостей, які дають 

підстави для продовження негласної слідчої (розшукової) дії, обґрунтування 

необхідності продовження дозволу слідчого судді відсутністю технічної 

можливості виконання попередньої ухвали слідчого судді, продовження 

злочинної чи неправомірної діяльності, яку особа «вдало конспірує та 

приховує»); 
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8) порушення підслідності у кримінальних провадженнях, за якими 

заявляється клопотання щодо надання дозволу на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії; 

9) складання клопотань нерозбірливим почерком. 

Узагальнення практики звернення з клопотаннями щодо надання дозволів 

на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних 

провадженнях досліджуваної нами категорії злочинів показує, що значна 

частина наведених ВССУ недоліків у клопотаннях слідчих за останні два роки 

практично зникла. За вивченими кримінальними провадженнями нами не 

виявлено недоліки вказані вище у пунктах 1, 2, 4 – 6, 9. Причиною цього 

очевидно є те, що вони відносяться до суто технічних, усунення яких у 

практиці формування матеріалів щодо надання дозволів на проведення окремих 

негласних слідчих (розшукових) дій не становитьтруднощів. Однак, досі 

проблемний характер має: 

- виконання вимог частини 2 статті 246 КПК України на початку 

досудового розслідування корупційних злочинів. ВССУ вказує, що 

обґрунтування неможливості отримання відомостей про злочин та особу, яка 

його вчинила, в інший спосіб ніж проведенням негласної слідчої (розшукової) 

дії повинно спиратися на результати попереднього проведення у 

кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій. При цьому не 

конкретизується яких саме та які відомості повинні міститися в їх протоколах, 

щоб вони стали достатніми фактичними підставами для обґрунтування в 

клопотанні щодо надання дозволу на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії та постановлення слідчим суддею відповідної ухвали. ВССУ і 

не міг дати більш конкретні рекомендації, інакше він би втрутився у сферу 

суддівського розсуду. Але, у своїх роз’ясненнях ВССУ не врахував положення 

абзацу другого частини 2 статті 99 КПК, згідно з якими 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, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
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є документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як 

докази. Не зрозумілим є ігнорування ВССУ матеріалів оперативно-розшукової 

діяльності як джерел доказів, які мають важливе значення в ситуаціях, коли 

правоохоронними органами виявляються тяжкі чи особливо тяжкі злочини на 

стадії їх готування й оперативно-розшукові заходи виступають чи не єдиним 

засобом документування протиправної діяльності конкретних осіб і саме вони 

можуть містити дані про неможливість застосування гласних засобів збирання 

доказів для фіксування під час кримінального провадження відомостей про 

протиправну діяльність особи. Так, дійсно, коли з моменту внесення відомостей 

до ЄРДР проходить день або два, як про це зазначає ВССУ, і жодної слідчої 

(розшукової) дії не проведено, а в матеріалах кримінального провадження 

містяться заява особи про вчинений злочин чи відповідний рапорт 

співробітника правоохоронного органу, то дійсно виникають серйозні питання 

щодо обґрунтованості клопотання щодо надання дозволу на проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії. Як мінімум повинні бути допитані як свідки 

заявник або співробітник (співробітники) оперативного підрозділу, який (які) 

виявили злочин, що готується, зокрема, на предмет отримання відомостей про 

обставини, аналіз яких призводить до висновку про неможливість збирання 

доказів проведенням гласних слідчих (розшукових) дій. Висновки про 

невідповідність пошуково-пізнавальних можливостей гласних слідчих 

(розшукових) дій умовам обігу відомостей про обставини події злочину, який 

розслідується, та прийнятність конкретної негласної слідчої (розшукової) дії 

для отримання цих відомостей повинні обов’язково отримувати своє 

відображення у клопотаннях про надання дозволу на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії. Це прямо слідує з положень частини 2 статті 246 та 

пунктів 7, 9 частини 2 статті 248 КПКУкраїни.  

Слід також зазначити, що на практиці стороною захисту під час 

досудового розслідування та судового розгляду систематично ставиться 

питання про недопустимість доказів відповідно до положень частини 2 

статті 86 та частини 1 статті 87 КПК України, отриманих під час проведення 



281 
 

негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях, у яких 

первинна кваліфікація з тяжкого чи особливо тяжкого злочину, яка була на 

момент отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

передбачених у частині 2 статті 246 КПК України, та в подальшому 

змінювалась на середньої тяжкості чи невеликої тяжкості. З цього приводу 

слушним буде наведення як приклад вирішення цієї ситуації в ухвалі колегії 

суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду 

Львівської області від 27.05.2016 у справі № 456/1529/15-к, в якій апеляційна 

скарга сторони захисту не була задоволена в частині визнання недопустимими 

за вказаних вище підстав. Колегія суддів дійшла до переконання, що негласні 

слідчі (розшукові) дії проводилися у цьому кримінальному провадженні 

відповідно до закону, оскільки згідно з витягом з ЄРДР від 17.03.2015 на 

момент надання слідчим суддею дозволу на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій дії працівників правоохоронних органів на підставі матеріалів 

кримінального провадження було кваліфіковано за частиною 3 статті 368 

КК України, що є тяжким злочином. Однак в подальшому після проведення 

первинних слідчих дій, до яких входили й негласні слідчі (розшукові) дії, 

відповідно до витягу ЄРДР від 19.03.2015 дії підозрюваного на основі здобутих 

доказів слідчим було перекваліфіковано на частину 1 статті 368 КК України 

[583]; 

- недотримання вимог статті 249 КПК України в частині своєчасності 

подання клопотання щодо продовження строку дії ухвали слідчого судді про 

дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Проблема полягає у 

тому, що у переважній більшості випадків негласні слідчі (розшукові) дії 

проводяться не слідчими, а співробітниками оперативних підрозділів. Останні 

не рідко обіймають позицію технічних виконавців дорученої їм у порядку 

статті 41 КПК України негласної слідчої (розшукової) дії. Тобто, у межах 

визначеного строку вона ними проводиться і незалежно від того досягнутий 

необхідний результат чи ні, відповідно до положень частини 3 статті 252 

КПК України, протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910952/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#910952
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910952/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#910952
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910952/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#910952
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додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення 

зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передають прокурору. 

Інформувати чи ні слідчого про результати проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії закон прокурора не зобов’язує взагалі. У підсумку – негласні 

слідчі (розшукові) дії безрезультатно завершуються, прокурор отримує 

протокол такої процесуальної дії, коли строк дії ухвали слідчого судді 

закінчився, чи час, який залишився, не дозволяє звернутися до слідчого судді із 

клопотанням про продовження строку дії ухвали і тим самим забезпечити 

безперервність проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а слідчий 

знаходиться в стані очікування відповідного повідомлення від прокурора. 

Науковцями наводяться пропозиції щодо налагодження неформальної взаємодії 

між слідчим, прокурором та співробітниками оперативного підрозділу, які б 

інформували їх про проміжні та кінцеві результати проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії або щодо звернення слідчого до прокурора з 

клопотанням (зверненням, запитом, листом), щодо інформування його про 

результати ініційованої слідчим негласної слідчої (розшукової) дії у випадках, 

коли строк дії ухвали слідчого судді закінчився, а прокурор не ознайомлює 

слідчого з протоколом негласної слідчої (розшукової) дії [290, с.106-107; 694, 

с.188]. Ці пропозиції є слушними, однак, вони не в змозі у повну міру вирішити 

цю проблему. Не логічним є залишення законодавцем слідчого, який, як 

правило, є ініціатором розгляду слідчим суддею питання про дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії та складає відповідне доручення 

оперативному підрозділу, без забезпечення його своєчасного повідомлення про 

її результати. Як слідчий у таких умовах може нести відповідальність за 

законність та своєчасність здійснення процесуальних дій (частина 1 статті 40 

КПК України), коли він постійно очікує від прокурора повідомлення про 

результати проведення ініційованої ним негласної слідчої (розшукової) дії? 

Частина 3 статті 252 КПКУкраїни повинна враховувати всі можливі ситуації 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій – і коли вони проводяться 

слідчим, саме це враховано в її чинній редакції, і коли негласна слідча 
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(розшукова) дія проводиться за дорученням слідчого співробітниками 

оперативного підрозділу. Тоді, очевидно, необхідно передбачити обов’язок 

оперативного  підрозділу повідомляти  слідчого про результати проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії з наступною передачею матеріалів 

прокуророві. Таким чином, для оптимізації процесу передавання результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій та забезпечення своєчасності здійснення 

слідчим подальших процесуальних дій у кримінальному провадженні 

пропонуємо частину 3 статті 252 КПКУкраїни викласти у такій редакції:  

«3. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками при дорученні їх здійснення прокурором не пізніше ніж через 

двадцять чотири години з моменту припинення зазначених негласних слідчих 

(розшукових) дій передаються прокурору.  

При здійсненні негласної слідчої (розшукової) дії оперативним 

підрозділом за дорученням слідчого протоколи про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій з додатками не пізніше ніж через двадцять 

чотири години з моменту припинення зазначених негласних слідчих 

(розшукових) дій передаються слідчому, який не пізніше двадцяти чотирьох 

годин з моменту їх отримання передає їх прокурору»; 

- порушення підслідності у кримінальних провадженнях про корупційні 

злочини. З початком діяльності НАБУ стали виникати непоодинокі випадки, 

коли вносяться відомості до ЄРДР, починається кримінальне провадження 

проведенням невідкладних слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій 

слідчими ГПУ, зокрема й військової прокуратури, а не детективами НАБУ. 

Наявність таких кримінальних проваджень (за відомостями оприлюдненими 

прес-службою НАБУ станом на 08.07.2016 зафіксовано майже 10 спроб 

передачі до НАБУ кримінальних проваджень, досудове розслідування за якими 

здійснювалося з порушенням підслідності),1 за яким були отримані дозволи на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, свідчить про те, що не тільки 

                                                           
1
 Усі провадження з підслідності НАБУ і САП, які розслідують інші правоохоронні органи порушуючи закон, 

можуть бути програні в суді (спільна заява НАБУ і САП). URL: https://nabu.gov.ua/novyny/usi-provadzhennya-z-

pidslidnosti-nabu-ta-sap-yaki-rozsliduyut-inshi-pravoohoronni-organy. 
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слідчими, керівниками органів досудового розслідування, прокурорами, але й 

слідчими суддями ігноруються положення частини 5 статті 36 КПК України, 

згідно з якими забороняється доручати здійснення досудового розслідування 

кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому 

органу досудового розслідування, та пункту 2 частини 3 статті 87 КПК, які 

вказують на недопустимість доказів, що були отримані після початку 

кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового 

розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених 

КПК України, для забезпечення досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. У цьому ми погоджуємося з керівником САП 

Н. Холодницьким, який категорично висловлюється щодо неможливості 

приймати САП та НАБУ такі провадження та нести в подальшому 

відповідальність за не притягнення до кримінальної відповідальності 

службових осіб, вчинення якими корупційного злочину було задокументовано 

[620]. Прикладом цього є кримінальне провадження № 420161100000000209 

щодо кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 368, 

частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 368 ККУкраїни, у вчиненні яких було 

повідомлено підозру Вишгородському міському голові. Апеляційний суд міста 

Києва у своїх ухвалах, якими задовольнив скарги захисників підозрюваного 

щодо скасування ухвал Печерського районного суду м. Києва про 

відсторонення від посади Вишгородського міського голови Київської області та 

про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з 

одночасним застосуванням до нього альтернативного запобіжного заходу у 

вигляді застави, вказав, що серед порушень норм процесуального права, які 

виступили підставою для скасування даних ухвал, є порушення підслідності, 

коли в період з 09.04.2016 року по 15.04.2016 року досудове розслідування 

здійснювалося не уповноваженим органом досудового розслідування - першим 

слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області [592]. 

Вирішення цієї проблеми, на нашу думку, пов’язане, по-перше, з необхідністю 

ліквідації відповідно до Конституції України слідчих підрозділів прокуратури, 
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по-друге, завершення процесу створення територіальних управлінь НАБУ та 

якнайшвидше утворення підрозділів ДБР, які б охоплювали всі регіони нашої 

держави, що, у свою чергу, створить можливість оперативного залучення 

НАБУ або ДБР до розслідування корупційних злочинів з самого його початку. 

Узагальнений нами досвід дій слідчих, співробітників оперативних 

підрозділів, прокурорів, які є процесуальними керівниками у кримінальних 

провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини у сфері 

службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

свідчить, що ефективність їхніх дій з організації та здійснення негласних 

слідчих (розшукових) дій на порядок вище, коли між ними напрацьовані 

алгоритми дій для ситуацій отримання відомостей про корупційний злочин. На 

жаль, такий досвід не надто поширений. На недостатній рівень проведення 

занять у системі службової підготовки в оперативних, слідчих підрозділах в 

напрямі розкриття та розслідування корупційних злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

та в підрозділах прокуратури щодо процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням цієї категорії корупційних злочинів вказали відповідно 42 % 

слідчих, 72 % прокурорів. Причиною цьому є формальний підхід до таких 

занять, який виражається у проведенні їх у формі лекції без застосування 

методу дискусійного обговорення проблем практики розкриття, розслідування 

та процесуального керівництва досудовим розслідуванням корупційних 

злочинів, або ділових ігор, умежах яких можливим є відпрацювання алгоритмів 

дій слідчого, співробітників оперативного підрозділу, прокурора у різних 

ситуаціях, які можуть виникати на початковому та подальшому етапах 

розслідування корупційних злочинів, навичок проведення окремих слідчих та 

негласних слідчих (розшукових) дій.  Тільки 35 % з опитаних нами слідчих та 

19 % прокурорів вказали, що такі тренування практикуються в їх підрозділах, 

визнаючи, що вони значно підвищують оперативність, злагодженість і в 

кінцевому рахунку ефективність їх дій в умовах обмеженого часу на реагування 

на відомості про вчинюваний корупційний злочин або на зміну слідчої ситуації 
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при подальшому його розслідуванні. Такий підхід до організації та проведення 

занять зі службової підготовки у відповідних слідчих, оперативних підрозділах 

та в прокуратурі повинен домінувати. Більше за це, безсумнівно, необхідним є 

запровадження проведення міжвідомчих спільних занять за участі слідчих, 

співробітників оперативних розділів, прокурорів. У межахцих тренінгів 

особливу увагу необхідно спрямовувати на формування навичок роботи у 

складі слідчої групи у взаємодії з оперативним підрозділом, прокурором для 

взаємоузгодженого проведення у кримінальному провадженні комплексу 

слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій. Чільне місце серед таких дій, безумовно, посідають 

негласні слідчі (розшукові) дії. Підставою для такого твердження є те, що їх 

застосування викликане обставинами, які виключають використання інших 

засобів збирання доказів. Проведенням негласної слідчої (розшукової) дії 

слідчий, прокурор сподіваються отримати докази винуватості особи, відповідно 

від її результатів прямо залежить подальше розслідування злочину. 

Розглянемо послідовно можливості використання окремих негласних 

слідчих (розшукових) дій, які здійснюються, виходячи з отриманих нами 

результатів вивчення слідчої практики, у кримінальних провадженнях про 

корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг. 

Аудіо-, відеоконтроль особи, передбачений статтю 260 КПКУкраїни, у 

вивчених нами кримінальних провадженнях використовувався на початку 

досудового розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою (92 %), пропозиції, обіцянки або 

надання неправомірної вигоди службовій особі (96 %). Ця негласна слідча 

(розшукова) дія дозволяє шляхом втручання у приватне спілкування особи 

задокументувати її готування та вчинення корупційного злочину. При цьому 

слід зазначити, що таке приватне спілкування не обов’язково повинно 

відбуватися у публічно недоступному місці, як на це вказують С.С. Кудінов, 

Р.М. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко, Д.О. Шумейко та інші 
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правознавці [290, с.37; 694, с.164]. У статті 260 КПКУкраїни публічно 

недоступне місце не наводиться як умова для проведення аудіо-, відеоконтролю 

особи. Аргументи щодо того, що у частині 1 статті 270 КПКУкраїни 

законодавцем вказано, що місце, в якому здійснюється аудіо-, відеоконтроль 

розмов і поведінки осіб, є публічно доступним, не враховують те, що приватне 

спілкування може відбуватися і у публічно доступному місці, якщо учасники 

спілкування розраховують, що обрані ними фізичні чи юридичні умови 

забезпечують захист інформації від втручання інших осіб (частина 2 статті 258 

КПК України). Саме визначення учасниками спілкування того чи є воно 

приватним чи ні, необхідно враховувати слідчому, прокурору, слідчому судді 

при прийнятті рішень щодо відповідного ініціювання та надання дозволу на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених статтями 260 та 

270 КПКУкраїни, а також суду при вирішенні питання щодо допустимості 

доказів, отриманих при їх проведенні. Також хочемо звернути увагу на те, що 

традиційно цю негласну слідчу (розшукову) дію представляють як негласне 

візуальне спостереження за діями особи (шляхом відеозапису та аудіофіксації) 

[573, с.194;  317, с.79], що є не зовсім правильним. Негласне візуальне 

спостереження за особою з можливістю застосування відеозапису та інших 

спеціальних технічних засобів для спостереження лежить в основі іншої 

негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою, річчю або місцем 

(стаття 269 КПК України). Аудіо-, відеоконтроль особи полягає у негласній 

фіксації із застосуванням технічних засобів її діяльності. На цьому 

наголошується у підпункті 1.11.2 Інструкції про організацію проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні, затвердженої наказом ГП України, МВС України, 

СБ України, Адміністрації ДПС України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 

(далі Інструкція). Це може відбуватися у трьох формах:  

- прихованого фіксування із застосуванням аудіозаписуючих пристроїв 

розмов або інших звуків, що можуть містити відомості, пов’язані з діяльністю 
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або місцем перебування службової особи або інших осіб, пов’язаних з подією 

тяжкого чи особливо тяжкого корупційного злочину, які мають значення для 

досудового розслідування (здійснювався у 6 %, з вивчених нами випадків);  

- прихованого фіксування із застосуванням відеозаписуючих пристроїв 

рухів, дій, що можуть містити відомості, пов’язані з діяльністю або місцем 

перебування службової особи або інших осіб, пов’язаних з подією тяжкого чи 

особливо тяжкого корупційного злочину (здійснювався у 2 % випадків); 

- комплексного прихованого фіксування із застосуванням відео-аудіо-

записуючих пристроїв розмов службової особи або інших осіб, пов’язаних із 

подією тяжкого чи особливо тяжкого корупційного злочину, або інших звуків, 

рухів, дій, пов’язаних з їх діяльністю або місцем перебування тощо, що можуть 

містити відомості, які мають значення для досудового розслідування 

(здійснювався у 92 % випадків). 

Перші дві форми проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії, 

безумовно, надають менше можливостей щодо отримання інформації про 

протиправну діяльність особи. Однак, застосування їх на практиці все ж таки 

відбувається через те, що у слідчого, співробітників оперативного підрозділу, 

які проводять цю негласну слідчу (розшукову) дію, не завжди є в 

розпорядженні відеозаписуючий пристрій, який можливо б відповідно до 

обстановки проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії приховано 

розмістити, або можливі місця розташування відеозаписуючого пристрою з 

додатковою функцією аудіозапису виключають отримання якісного 

аудіозапису.  

Вивчення матеріалів кримінальних проваджень свідчить, що у 

клопотаннях слідчі за погодженням з прокурором або прокурори у всіх 

випадках звертаються щодо надання дозволів на проведення аудіо-, 

відеоконтролю особи. Однак, по факту потім може бути проведений або аудіо-, 

або відеоконтроль, хоча за підсумками таких негласних слідчих (розшукових) 

складаються протоколи аудіо-, відеоконтролю. Чи є це недоліком, який може 

вплинути на визнання цих процесуальних документів недопустимими 
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джерелами доказів? Як ми вважаємо – ні. Якщо слідчий суддя надав дозвіл на 

втручання у приватне спілкування особи без її відома шляхом здійснення дій 

щодо прихованого фіксування аудіо-, відеозаписуючими пристроями розмов 

цієї особи або інших звуків, рухів, дій, пов’язаних з її діяльністю або місцем 

перебування тощо, які мають значення для досудового розслідування, а по 

факту був застосований з тих чи інших причин тільки аудіо- або 

відеозаписуючий пристрій, то такі дії не підпадають під положення пункту 1 

частини 2 статті 87 КПК України. Відповідно до частини 1 статті 26 

КПК України сторона обвинувачення може скористатися наданим їй слідчим 

суддею правом втрутитися у приватне спілкування аудіо-, відеоконтролем 

особи, а може й не скористатися. Головне, щоб не було отримано дозвіл на 

аудіоконтроль особи, а фактично здійснений її відеоконтроль і навпаки. У таких 

випадках отримані докази повинні відповідно до пункту 1 частини 2 статті 87 

КПК України визнаватися недопустимими. У протоколах аудіо-, відеоконтролю 

особа, яка здійснює таку негласну слідчу (розшукову) дію, необхідно 

обов’язково вказати чому не був за її результатами отриманий або аудіо-, або 

відеозапис. Останнє, на жаль, у жодному з вивчених нами протоколів зроблено 

не було, хоча такі вказівки мають важливе значення для оцінки отриманих 

даних про зміст та обставини приватного спілкування особи, в яке відбулося 

втручання.  

Особливість аудіо-, відеоконтролю при досудовому розслідуванні 

корупційних злочинів полягає в тому, що обставини приватного спілкування не 

рідко вимагають залучення до їх проведення громадян (заявника про злочин, 

свідка), які будуть застосовувати відповідні науково-технічні засоби під час 

приватного спілкування з особою, відносно якої буде проводитись ця негласна 

слідча (розшукова) дія. Для того, щоб така особа на законних підставах брала 

участь в аудіо-, відеоконтролі особи від неї слідчий відповідно до положень 

частини 1 статті 275 КПК повинен отримати письмову добровільну згоду на 

конфіденційне співробітництво під час проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, передбаченої статтею 260 КПКУкраїни. Без процесуального 
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оформлення такої згоди здійснення вказаних вище дій громадянином буде 

незаконним, а отримані докази недопустимими через порушення порядку їх 

отримання, що передбачене у частині 1 статті 86 КПКУкраїни. Так, вироком 

Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09.07.2016 у кримінальній 

справі 727/5252/15-к по обвинуваченню Особи 4 у вчиненні злочинів, 

передбачених частиною 1 статті 190, частиною 4 статті 27, частиною 2 статті 15 

та частиною 3 статті 369 КК України, докази, отримані у результаті проведення 

аудіо-, відеоконтролю обвинуваченої Особи 4, були визнані недопустими, через 

те, що від особи, яка брала участь у цій процесуальній дії, не була отримана 

добровільна згода на це [98]. Такий вирок також є примітним у тому, що в 

ньому відображена, на нашу думку, правильна позиція суду щодо визнання 

доказів, отриманих під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, 

недопустимими через відсутність в матеріалах кримінального провадження 

ухвали слідчого судді щодо надання дозволу на її проведення. Так, в ньому 

сказано, що в протоколі аудіо-, відеоконтролю зазначено, що він складений на 

підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Чернівецької області від 

20.03.2015 № 615т про надання дозволу на проведення аудіо-, відеоконтролю 

ОСОБА 4 терміном на 14 днів. Однак, у матеріалах кримінального провадження 

відсутня ця ухвала і стороною обвинувачення суду не надано ухвали про 

надання дозволу на застосування зазначених негласних слідчих (розшукових) 

дій, так як відмовлено в скасуванні грифу секретності цієї ухвали, що 

підтверджується відповіддю апеляційного суду прокурору від 25.03.2016. У 

зв’язку з цим суд позбавлений можливості перевірити і достовірно встановити, 

які конкретно негласні слідчі (розшукові) дії були санкціоновані слідчим 

суддею, щодо кого конкретно, на який строк та чи діяли правоохоронні органи 

у межах та у спосіб, передбаченими цим судовим рішенням, тобто суд не може 

з достатньою повнотою і достовірністю з’ясувати правові підстави та порядок 

застосування заходів, які тимчасово обмежували конституційні права та 

свободи ОСОБА 4, що становить основний критерій допустимості їх 

результатів як джерела доказів [98]. Слід зазначити, що в судовій практиці 
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непоодинокими є вироки, ухвали, в яких в аналогічних ситуаціях, суд 

відмовляв у задоволенні клопотань сторони захисту у визнанні доказів, які 

містяться у протоколі негласної слідчої (розшукової) дії,  недопустимими. Суди 

мотивують це тим, що на їх розсуд є достатнім в матеріалах кримінального 

провадження довідки з апеляційного суду, в якій зазначено, що дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно конкретної особи 

надавався [93; 91; 583]. Така судова практика є неприйнятною. Причинами 

цього, як показало інтерв’ювання слідчих, прокурорів, а також вивчення 

відповідних вироків та ухвал судів, є відсутність чітко визначеного механізму 

розсекречення ухвал слідчих суддів в Інструкції. Згідно з положеннями 

пунктів 5.9 – 5.10 Інструкції рішення про розсекречення матеріалів негласних 

слідчих (розшукових) дій приймається та оформлюється постановою 

прокурора, який здійснює повноваження прокурора в конкретному 

кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, що погоджується керівником прокуратури. Така постанова, на 

думку прокурорів та суддів, не може роширюватися на ухвалу слідчого судді, 

тому що останній є процесуально незалежним від прокурора суб’єктом 

кримінального провадження. У тих випадках, коли розсекречення в 

апеляційних судах ухвал слідчих суддів відбувається, їх реалізація 

здійснюється на підставі положень пункту 5.11 Інструкції – керівник органу 

прокуратури звертається до голови апеляційного суду, де засекречено 

матеріальний носій інформації з клопотанням, в якому зазначаються підстави 

для скасування грифа секретності, обліковий номер та назва матеріального 

носія інформації. До цього клопотання долучаються матеріальні носії 

інформації, грифи секретності яких пропонується скасувати. Але це 

відбувається на підставі попередньої загальної домовленості між прокуратурою 

області та апеляційним судом. В одних регіонах ці домовленості були досягнуті 

(наприклад, м. Київ, Київська, Луганська, Донецька область), а в інших ні 

(наприклад, Львівська, Вінницька, Чернівецька області). Очевидно, що така 

практика є неприйнятною, такою що не відповідає загальним засадам 
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кримінального провадження. Вважаємо, що для її загального викорінення 

необхідно внести зміни та доповнення до абзацу першого пункту 5.11 

Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженої 

наказом ГП України, МВС України, СБ України, Адміністрації ДПС України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5, та викласти його у такій редакції: 

«Для розсекречення конкретних матеріальних носіїв інформації щодо 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії керівник органу прокуратури 

надсилає голові апеляційного суду, керівнику органу, де засекречено 

матеріальний носій інформації, клопотання, в якому зазначаються підстави для 

скасування грифу секретності, обліковий номер та назва матеріального носія 

інформації». 

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж також є 

типовою негласною слідчою (розшуковою) дією початку досудового 

розслідування досліджуваної нами категорії корупційних злочинів 

(проводилася у 67 % кримінальних проваджень). Вона дає змогу 

задокументувати відомості у вербальній формі про дії службових та інших осіб, 

спрямовані на готування, вчинення та приховування злочину, коли немає 

точних даних про час та місце приватного спілкування цих осіб про обставини, 

які мають значення для кримінального провадження. Як приклад можна 

навести досудове розслідування злочинів, передбачених частиною 2 статті 364 

та частиною 2 статті 366 КК України, вчинених виконувачем обов’язків 

начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної 

власності Хмільницької міської ради Особи 1 за попередньою змовою з 

директором приватного підприємства «Будівельна компанія «Промінь» ОСОБА 

3 та інженером технічного нагляду ОСОБА 2. Проведенням зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж з 14 квітня 2014 року по 29 квітня 

2014 року було зафіксовано дев’ять розмов між Особою 1, Особою 2, Особою 3 

та Особою 23 щодо обставин виконання робіт та складання завідомо 
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неправдивих актів приймання виконаних будівельних робіт із реконструкції 

дороги по вул. Пирогова та реконструкції частини дороги по вул. Івана Богуна 

у м. Хмільник Вінницької області із внесенням до таких актів неправдивої 

інформації про придбання ПП «БК «Промінь» будівельних матеріалів на суму 

авансу в розмірі 950 004 грн. Дані, зафіксовані у протоколах цієї негласної 

слідчої (розшукової) дії, у сукупності з іншими доказами були покладені в 

основу обвинувального вироку суду відносно Особи_1, Особи_2 та Особи_3 

[349]. При цьому, слід зазначити, що під час досудового розслідування 

обов’язково повинна відбуватися ідентифікація співрозмовників, чия бесіда 

зафіксована на аудіозаписах, отриманих проведення зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж. Найпростіший спосіб, це допитати на 

предмет підтвердження факту та змісту розмови після її прослуховування. 

Якщо хтось зі співрозмовників заперечує, то в обов’язковому порядку повинна 

призначатися фоноскопічна чи лінгвістична експертиза.  

Ефективність зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж для збирання доказів не ставиться під сумнів правознавцями, які 

досліджують ці питання, однак, окремі науковці вказують на неможливість 

його використання у доказуванні у сучасних умовах надання 

телекомунікаційних послуг абонентам мобільних операторів зв’язку в нашій 

державі. Як вказує М.А. Самбор, за відсутності законодавчо встановленої 

вимоги щодо обов’язкового укладання угоди між ними виникає прогалина, 

пов’язана із встановленням правових зв’язків між оператором та споживачем, 

що, у свою чергу, унеможливлює ідентифікацію особи – користувача кінцевого 

обладнання, тобто виконання вимог пункту 8 частини 2 статті 248 КПК України 

у клопотаннях щодо надання дозволу на проведення цієї негласної слідчої 

(розшукової) дії та у відповідних ухвалах слідчого судді [498, с.78]. З огляду на 

це він доходить висновку, що до часу законодавчого закріплення прав 

споживачів послуг рухомого (мобільного) зв’язку, зокрема тих, що вказують на 

необхідність дотримання винятково письмової форми договору про надання 

послуг рухомого (мобільного) зв’язку, проведення негласних слідчих 
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(розшукових) дій, передбачених статтею 263, а також 268 КПК України, слід 

призупинити, а ті, що вже проведені, і їх результати долучені до матеріалів 

кримінальних проваджень, визнати такими, що є недопустимими як докази у 

кримінальному провадженні [498, с.80]. З одного боку, зауваження 

М.А. Самбора є слушними – надання телекомунікаційних послуг рухомого 

(мобільного) зв’язку на підставі угод з абонентами та операторами суттєво 

підвищить можливості щодо ідентифікації абонента спостереження. Однак, 

підтримати його пропозиції щодо припинення застосування зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, а також встановлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу за вказаних ним підстав та визнати 

результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій недопустимими, ми 

не можемо. По-перше, якщо на законодавчому рівні прийняти відповідні зміни 

до нормативно-правових актів, які регламентують надання телекомунікаційних 

послуг, то укладення таких договорів займе дуже тривалий час. Останні два 

роки сумарна кількість абонентів рухомого (мобільного) зв’язку в Україні 

коливається у межах 57-59 млн. абонентів [374]. За даними В.М. Бачинського та 

А.Ю. Лиман, майже 90 % абонентів користуються передплаченими послугами 

[45]. Тобто необхідно буде укласти угоди на обслуговування приблизно 52 млн 

номерів рухомого (мобільного) зв’язку. Якщо взяти до уваги те, що така 

абонентська база формувалася з 1993 року, то можна однозначно стверджувати, 

що на переведення її на контрактну основу займе роки, протягом яких не буде 

здійснюватися у кримінальних провадженнях зняття інформації з 

телекомунікаційних мереж. По-друге, отримати відомості про особу абонента 

передплаченого рухомого (мобільного) зв’язку, які є достатніми для його 

ідентифікації, можна під час допиту осіб, яким цей абонент телефонує. Якщо 

ставити під сумнів доказове значення відомостей про абонента, які отримані в 

такий спосіб [498, с.78], то за логікою М.А. Самбора, ми не зможемо отримати 

фактичних підстав для проведення жодної не тільки негласної слідчої 

(розшукової), але й інших слідчих (розшукових) дій. Якщо допитана особа дала 

неправдиві свідчення щодо номеру мобільного телефону іншої особи, то 
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результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж будуть 

визнані недопустимими, а особа, відносно якої була помилково проведена ця 

негласна слідча (розшукова) дія, відповідно до вимог статті 253 КПК буде 

повідомлена та матиме можливість захистити своє право на приватне життя. 

Таким чином, КПКУкраїни містить достатні гарантії захисту цього права особи 

під час проведення заняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж і потреби в таких радикальних діях, які пропонує М.А. Самбор, не має. 

Також слід зазначити, що сучасні телекомунікаційні технології із 

поширенням смартфонів дозволяють не просто здійснювати голосову 

комунікацію між абонентами рухомого (мобільного) зв’язку. Вони становлять 

собою конвергенцію мереж, які підтримують широкий спектр методів доступу: 

традиційної телефонії, DSL, виділених каналів, Ethernet, бездротових мереж 

(WLAN) та мереж радіо доступу (RAN). На рівні конвергенції послуг під час 

сесій зв’язку мобільного терміналу за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення може здійснюватися мобільний доступ до даних, проведення 

аудіо- та відеоконференцій, передача голосу та миттєвий обмін 

повідомленнями [154, с. 25]. Активне використання абонентами рухомого 

(мобільного) зв’язку смартфонів зі встановленими на них програмами, які 

суміщають у собі сервіси IP-телефонії та месенджерів Skype, Viber, BiP або 

тільки месенджерів – ICQ, Telegram, WhatsApp, iMessadge та інших, утворюють 

з них елементи розподілених електронних інформаційних систем (PIC). 

Залежно від їх архітектури такі системи розділяються на файл-серверні 

інформаційні системи (в них база даних знаходиться на файловому сервері, а 

система управління базою даних та клієнтське програмне забезпечення 

знаходяться на робочих станціях) та клієнт-серверні інформаційні системи (в 

них база даних та система управління базою даних знаходяться на сервері, а на 

робочих станціях знаходиться клієнтське програмне забезпечення) [393, с. 40-

47; 685, с.582]. Не маючи точних даних, у який спосіб буде здійснене 

спілкування особи абонента оператора рухомого (мобільного) зв’язку – 

звичайної голосової телефонії, IP-телефонії або месенджерів, слідчі одночасно 
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отримують дозволи на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

передбачених статтями 263 та 264 КПК України. Однак, оперативні підрозділи 

Національної поліції та СБ України, які виконують доручення на проведення 

таких негласних слідчих (розшукових) дій відносно абонента оператора 

рухомого (мобільного) зв’язку, по суті одночасно проводять ці дві процесуальні 

дії, і у підсумку, може помилково складатися один протокол зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем). 

І такі протоколи, за вивченими нами кримінальними провадженнями, 

визнаються судами як першої, так і апеляційної інстанції як джерела доказів 

[94; 97; 90]. Така практика є неприйнятною. У статтях 104-106 КПК України, в 

яких передбачені загальні правила фіксації кримінального провадження, на які 

є посилання у статті 252 КПК України, йдеться про фіксування в протоколі та 

додатках до нього ходу та результатів окремої процесуальної дії. Цей термін 

використовується в однині. Якщо одночасно й проводяться негласні слідчі 

(розшукові) дії, то за кожною із них повинен бути складений свій протокол та 

оформлені додатки до нього. Під час досудового розслідування корупційних 

злочинів є непоодинокими ситуації, коли відносно однієї особи під час 

документування вчинення нею злочину одночасно проводиться кілька 

негласних слідчих (розшукових) дій (наприклад, спеціальний слідчий 

експеримент, аудіо-, відеоконтроль особи, спостереження за особою) і за 

кожною з них складаються окремі протоколи. Однак, така слідча та судова 

практика на тлі описаних нами вище усталених тенденцій розвитку технологій 

надання телекомунікаційних послуг вказує на необхідність проведення 

предметного дослідження доцільності окремого існування негласних слідчих 

(розшукових) дій, передбачених статтями 263 та 264 КПКУкраїни. 

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу показало 

свою ефективність для розшуку осіб, які користуються мобільним терміналом 

систем зв’язку та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у 

мережах операторів рухомого (мобільного) зв’язку, тобто мобільного телефону, 

GSM, UMTS, HSDPA, WiMAX, LTE модемами, що забезпечують бездротовий 
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доступ до мережі Інтернет, та інших радіовипромінювальних пристроїв, 

активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв’язку. У вивчених 

нами кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

відповідно до яких підозрюваних осіб оголошували у розшук у 46 % для 

встановлення їх місцезнаходження шляхом локалізації місцезнаходження 

радіоелектронного засобу, яким вони користувались, або особи, які 

переховувались разом з ними, використовувалась така негласна слідча 

(розшукова) дія. Отримані таким чином відомості виступали підставою для 

планування та здійснення їх затримання на підставі відповідної ухвали слідчого 

судді. 

З передбачених статтею 269 КПК України різновидів спостереження за 

досліджуваною нами категорією злочинів встановлено використання 

спостереження за особою (54 % кримінальних проваджень). Особливу 

ефективність воно показало під час документування вчинення корупційних 

злочинів, які вчиняються за попередньою змовою групою осіб, так як дозволяє 

задокументувати взаємоузгоджену протиправну діяльність кількох осіб. 

Найчастіше ця негласна слідча (розшукова) дія здійснювалась по злочинах, 

передбачених частинами 3 (36 % зі встановлених випадків) та 4 (28 %) 

статті 368 КК України. Під час досудового розслідування за корупційними 

злочинамиця негласна слідча (розшукова) дія проводилась у комплексі зі 

спеціальним слідчим експериментом, забезпечуючи документування процесу 

передачі неправомірної вигоди від її надавача до посередника та далі до 

службової особи. Є також практика результативного проведення спостереження 

за особою під час розслідування злочинів, передбачених частинами 3 (20 % зі 

встановлених випадків) та 4 (10 %) статті 369 КК України, частиною 2 

статті 364 КК України (6 %). Дані, отримані під час такого спостереження за 

особою в сукупності з результатами спеціального слідчого експерименту, 

створенням заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх 

(імітаційних) засобів, аудіо-, відеоконтролем особи або місця, оглядом місця 
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події, обшуком, допитами осіб, які брали участь у їх проведенні, тощо, 

виступають фактичними підставами для затримання слідчим осіб, які вчинили 

корупційний злочин, повідомлення їм про підозру, вирішення питання про 

застосування до них відповідного запобіжного заходу та,у підсумку, складання 

обвинувального акта чи клопотання про закриття кримінального провадження 

за нереабілітуючих підстав, передбачених КПК України. 

Моніторинг банківських рахунків, передбачений статтею 269-1 

КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією, здійснення якої 

віднесене до виключної компетенції Національного антикорупційного бюро 

України. Моніторинг банківських рахунків є негласною слідчою (розшуковою) 

дією потрійного призначення. З огляду на положення частини 1 статті 269 

КПК України вона може проводитися для документування злочинних дій 

особи, які вона вчиняє з використанням банківського рахунку (наприклад, коли 

службова особа або особа, яка є посередником одержання неправомірної 

вигоди, на свій банківський рахунок отримує незаконні нарахування, або коли 

відбуваються транзакції по банківських рахунках суб’єктів господарювання, 

службові особи яких зловживають своїм службовим становищем з метою 

одержання неправомірної вигоди тощо), або для розшуку чи ідентифікації 

майна, що підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації. Щодо цих завдань 

моніторингу банківських рахунків зазначимо: 

- по-перше, не слід сприймати цю негласну слідчу (розшукову) дію як 

таку, що самостійно забезпечує їх вирішення. Результати моніторингу 

банківських рахунків містять відомості по банківським операціям, 

здійсненихщодо конкретного банківського рахунку, які відображають факт 

списання з одного рахунку та нарахування на інший рахунок певної суми 

грошових коштів з вказівкою призначення цієї операції. Але незаконність чи 

законність цих дій встановлюється у результаті перевірки цих даних допитами 

власників рахунків, осіб, які причетні до виконання наказів, розпоряджень, 

вказівок службових осіб, тимчасовим доступом та виїмкою документів та 

інших матеріальних об’єктів, котрі містять відомості про укладені угоди, 
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виконані роботи тощо, за які відбувався розрахунок, обшуками, проведенням 

економічних, інженерно-технічних та інших експертиз тощо; 

- по-друге, майном як предметом розшуку при проведенні моніторингу 

банківських рахунків можуть бути не тільки гроші, які отримані службовою 

особою у результаті протиправної діяльності, та зараховані на її або інших осіб 

розрахунковий рахунок, а й готівкові гроші, які були зняті з розрахункового 

рахунку цими особами, придбане майно, цінні папери тощо, оплачене 

здійсненням безготівкових розрахункових операцій з банківських рахунків, за 

якими був здійснений моніторинг. Якщо придбання майна було здійсненне за 

готівку, то відомості моніторингу банківських рахунків про суму та час зняття 

грошей із розрахункового рахунку службової особи чи інших, пов’язаних з нею 

осіб, дозволяє встановити наявність чи відсутність хронологічного зв’язку між 

цими операціями та здійснити перевірку отриманих даних на предмет 

встановлення наявності підстав для конфіскації чи спеціальної конфіскації 

такого майна; 

- по-третє, ідентифікація майна, що підлягає конфіскації чи спеціальній 

конфіскації, полягає в отримані під час моніторингу банківських рахунків 

відомостей про майно, яке було придбане службовою особою протягом часу 

проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії та оплачене грошима з 

рахунку (рахунків), за якими був здійснений моніторинг, та воно підпадає під 

ознаки майна, яке може бути конфісковане, відповідно до статті 59 КК та 

санкції інкримінованого службовій особі корупційного злочину у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, або придбане службовою чи іншою особою та підпадає під 

ознаки майна, яке може піддане спеціальній конфіскації, відповідно до 

положень статей 96-1 та 96-2 КК. У випадках, коли майно було придбане за 

готівку, зняту з банківського рахунку, під час його моніторингу, можна 

говорити про те, що є хронологічний зв’язок між зняттям грошей та 

придбанням майна. Встановлення факту придбання майна за ці кошти складне 

завдання, яке може бути вирішене на основі даних моніторингу банківських 
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рахунків проведенням інших слідчих (розшукових) дій. У першу чергу допитів 

осіб, які придбали це майно на предмет походження грошей, за які воно було 

придбане, реального власника цього майна, обставин купівлі-продажу тощо. 

Контроль за вчиненням злочину під час досудового розслідування 

корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, у формі спеціального слідчого 

експерименту (пункт 3 частини 1 статті 270 КПК України) виступає 

центральною негласною слідчою (розшуковою) дією документування 

протиправної діяльності службової особи. На цьому, беззаперечно, слушно 

наголошується у працях, присвячених цій негласній слідчій (розшуковій) дії 

[694, с.163; 541, с.26]. За вивченими нами кримінальними провадженнями він 

використовувався по злочинах, передбачених частинами 3 (46 % зі 

встановлених випадків) та 4 (24 %) статті 368 КК України, частинами 3 (20 %) 

та 4 (10 %) статті 369 ККУкраїни. Унікальність цієї негласної слідчої 

(розшукової) дії полягає в тому, що вона дозволяє під контролем слідчого та 

співробітників оперативного підрозділу задокументувати протиправну 

поведінку службової особи та її співучасників, в якій вбачаються ознаки 

тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Такий контроль повинен забезпечувати 

документування всіх діянь, пов’язаних із вчиненням корупційного злочину. 

Складність спеціального слідчого експерименту зцієї категорії злочинів полягає 

в тому, що особи, які його проводять, повинні враховувати особливості 

механізму вчинення корупційного злочину та підлаштовуватися під вимоги 

особи (осіб), відносно яких він проводиться, щодо місця, часу та інших умов 

спілкування, а також моделювати його проведення на предмет виключення 

провокації (підбурення) особи на вчинення цього злочину з боку осіб, які 

беруть участь в цій негласній слідчій (розшуковій) дії [694, с.176; 423, с.33-43]. 

Стосовно останнього обов’язково необхідно керуватися положеннями 

пункту 16 постанови Пленуму ВССУ від 03.06.2016 № 6 «Про правові позиції 

Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ», в 

якому зазначено, що з огляду на практику Європейського суду з прав людини 
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(«Тейсера де Кастро проти Португалії» від 09.06.1998, «Ваньян проти Росії» від 

15.12.2005, «Раманаускас проти Литви» від 05.02.2008, «Весєлов та інші проти 

Російської Федерації» від 02.10.2012) критеріями провокації під час контролю 

за вчиненням злочину є:  

- чи були дії правоохоронних органів активними, чи мало місце з їх боку 

спонукання особи до вчинення злочину, наприклад, прояв ініціативи у 

контактах з особою, повторні пропозиції, незважаючи на початкову відмову 

особи, наполегливі нагадування, підвищення ціни вище середньої;  

- чи був би скоєний злочин без втручання правоохоронних органів;  

- вагомість причин проведення оперативної закупівлі, чи були у 

правоохоронних органів об’єктивні дані про те, що особа була втягнута у 

злочинну діяльність і ймовірність вчинення нею злочину була суттєвою.1 

Тобто, як слушно вказує М.А. Погорецький, якщо співробітники 

оперативного підрозділу, слідчий, з метою штучного збільшення показників 

боротьби зі злочинністю, спеціально залучають для цього підготовлену особу, 

яка в подальшому під їхнім контролем активними діями провокує «злочинця» 

до вчинення кримінального правопорушення, то докази на підтвердження 

винуватості, здобуті у ході такої провокації, суд зобов’язаний визнати як 

недопустимі, а особу обвинуваченого – виправдати. ЄСПЛ визнає, що коли 

поліція «приєдналася» до злочинної діяльності (коли представники 

правоохоронних органів обмежились пасивним спостереженням за злочинною 

поведінкою особи і в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій мав 

місце судовий контроль за дотриманням прав та свобод особи), а не ініціювала 

її, то такі дії поліції можна охарактеризувати як таємну роботу, але не як 

провокацію, яка порушувала б п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. Така модель боротьби сприймається ЄСПЛ як законна 

та прийнятна до застосування, отримані докази будуть відповідати критеріям 

допустимості [423, с.41-42]. 

                                                           
1
 Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 

03.06.2016 № 6 «Про правові позиції Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних 

справ». URL: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2016_rik.html. 

http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2016_rik.html
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Для недопущення провокації злочину під час проведення спеціального 

слідчого експерименту необхідно слідувати рекомендаціям Д.О. Шумейка, який 

пропонує на підготовчому етапі спеціального слідчого експерименту проводити 

з особою, яка бере участь на конфіденційній основі у цій негласній слідчій 

(розшуковій) дії, моделювання її поведінки під час спілкування зі службовою 

особою (посередником) у формі рольового тренінгу. Такий тренінг готується та 

проводиться слідчим особисто шляхом відпрацювання сценаріїв спілкування зі 

службовою особою (посередником), що передбачають можливі варіанти його 

початку, розвитку, завершення. Головне у ньому – формування навичок 

спілкування, в якій особа, яка буде, наприклад, пропонувати надання 

неправомірної вигоди, обіцяти, надавати її службовій особі (посереднику), 

робила це тільки після прояву ініціативи у цьому напрямі з боку службової 

особи (посередника) у вербальній, письмовій формі або загальновизнаними 

жестами, що означають грошові розрахунки між людьми [694, с.180]. 

Якщо розглядати спеціальний слідчий експеримент на прикладі 

одержання неправомірної вигоди, то документуванню підлягають передача 

особисто або через посередника службовій особі грошових коштів чи іншого 

майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод 

немайнового характеру за вчинення або не вчинення службовою особою дій із 

використанням становища, яке вона обіймає, в інтересах тієї особи, яка надає 

неправомірну вигоду, або в інтересах третьої особи. Однак, можливості 

спеціального слідчого експерименту в повному обсязі здійснити це не 

дозволяють. У випадках, коли предмет неправомірної вигоди не має достатніх 

індивідуальних ознак, його помітка здійснюється під час процесуальної дії, 

передбаченої статтею 273 КПК України, якщо такого предмета немає, може 

бути здійснене його імітація під час цієї ж процесуальної дії. Службові особи, їх 

посередники, як правило, обирають місця, які можуть забезпечити приватність 

спілкування з особою, яка надає неправомірну вигоду. Фіксування такого 

спілкування, під час якого у аудіовізуальній або тільки у вербальній формі буде 

задокументоване передавання одержання предмета неправомірної вигоди за 
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вчинення або не вчинення службовою особою дій із використанням становища, 

яке вона обіймає, в інтересах тієї особи, яка надає неправомірну вигоду, або в 

інтересах третьої особи, виходячи з положень частини 8 статті 273 

КПК України, можливим є тільки за рішенням слідчого судді умежах аудіо-, 

відеоконтролю особи. Особа, яка залучається слідчим до проведення 

спеціального слідчого експерименту, аудіо-, відеоконтролю особи, повинна 

бути залучена до конфіденційного співробітництва у порядку статті 275 

КПК України, про що оформлюється її добровільна згода. Якщо є посередник 

між особою, яка надає неправомірну вигоду, та службовою особою – 

одержувачем неправомірної вигоди, відстеження та документування зв’язку 

між цими особами дозволяють здійснити зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, спостереження за особою. Спеціальний слідчий 

експеримент не надає права особі, яка його проводить вилучати переданий 

посереднику, службовій особі предмет неправомірної вигоди. Це є законним 

тільки під час проведення обшуку місця, де відбувалося надання, одержання, 

зберігання предмета неправомірної вигоди та осіб, які там знаходяться. Те, що 

одночасно відносно об’єктів спеціального слідчого експерименту – 

посередника, службової особи, проводиться кілька негласних слідчих 

(розшукових) дій, в яких слідчий фізично не може брати участь, після їх 

завершення для з’ясування повноти документування вчинення злочину, 

передбаченого частиною 3 або 4 статті 368 КК України, іншими слідчими чи 

співробітниками оперативного підрозділу, яким доручене їх проведення, з 

використанням технічних засобів, слідчий повинен здійснити дослідження 

інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, в порядку, 

передбаченому статтею 266 КПК України.  

Для спеціальних слідчих експериментів, які проводяться із досліджуваної 

нами категорії корупційних злочинів, характерним є відкрите фіксування його 

результатів. Зумовлене це тим, що відразу по завершенню контролю злочину 

службова особа затримується, їй роз’яснюються за вчинення якого злочину 

вона затримана й очевидними стають факт та обставини проведеного 
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спеціального слідчого експерименту. Тому просто не має сенсу складати 

протокол контролю за вчиненням злочину з грифом обмеження доступу 

«Таємно». Це зокрема дозволяє відразу проводити допити як свідків особу, яка 

надала неправомірну вигоду, понятих, які брали участь під час окремих слідчих 

та негласних слідчих (розшукових) дій, що забезпечує отримання додаткових 

даних про законність дій слідчого, співробітників оперативного підрозділу, 

спеціалістів під час проведення цих процесуальних дій та їх результати. Без 

цього дати оцінку зібраним доказам та прийняти законне та обґрунтоване 

рішення щодо повідомлення особі про підозру в одержанні неправомірної 

вигоди за підсумками спеціального слідчого експерименту не є можливим. При 

цьому слід зазначити, що збирання доказів винності службової особи, її 

співучасників на цьому не завершується. Ці особи допитуються як підозрювані 

щодо обставин одержання неправомірної вигоди, здійсненні процесуальних дій 

за їх участі. Після цього призначаються хімічна експертиза для встановлення 

наявності спеціальної хімічної речовини та її ідентичність тій, якою був 

помічений предмет неправомірної вигоди під час проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, передбаченої статтею 273 КПК України, експертиза аудіо-, 

відеозапису, для ідентифікації осіб, спілкування яких зафіксоване на технічних 

носіях інформації за підсумками проведення аудіо-, відеоконтролю особи, 

спостереження за особою. 

Підсумовуючи наведене, зазначимо, що кінцева оцінка результатів 

здійснення негласних слідчих (розшукових) дій для використання їх в 

доказуванні під час кримінального провадження можлива лише після їх 

перевірки та підтвердження за підсумками інших процесуальних дій [651, 

с. 177-185; 677, с. 177-180]. При цьому прокурори і слідчі повинні це 

здійснювати на підставі не тільки положень КПКУкраїни, а й рішень 

Європейського суду з прав людини у справах «Люді проти Швейцарії» від 15 

червня 1992 року, «Копп проти Швейцарії від 25 березня 1998 року, «Волохи 

проти України» від 02 листопада 2006 року, які стосуються питань 

прослуховування телефонних розмов у кримінальних провадженнях, «PG та JH 
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проти Об’єднаного Королівства» від 25 вересня 2001 року, «Перрі проти 

Об’єднаного Королівства» від 17 липня 2003 року, «Ван Вондел проти 

Нідерландів» від 25 жовтня 2007 року, «Биков проти Росії» від 10 березня 2009 

року з питань аудіо-, відеоконтролю особи, «Тейшейра де Кастро проти 

Португалії» від 09 червня 1998 року, «Калабро проти Італії» від 21 березня 2002 

року, «Раманаускас проти Литви» від 05 лютого 2008 року, «Мілінієне проти 

Литви» від 05 лютого 2008 року, «Веселов та інші проти Російської Федерації» 

від 02 жовтня 2010 року, «Баннікова проти Російської Федерації» від 

04 листопада 2010 року з питань конфіденційного співробітництва та 

провокації, та інших [731]. 

 

 

3.4 Інші засоби отримання доказів  

 

Збирання (формування) доказів є складною комплексною діяльністю із їх 

виявлення, витребування, отримання, закріплення та збереження у 

встановленому законом порядку [210, с.223]. При цьому, формулюючи поняття 

слідчі (розшукові) дії, які є основним засобом доказування, законодавець поряд 

із терміном «збирання» використовує «отримання» (ч. 1 ст. 223 КПК України). 

У цьому зв’язку деякими науковцями зазначається, що для початкового етапу 

доказування більш прийнятним є застосування терміна «отримання», оскільки 

він точніше розкриває сутність цього етапу процесу доказування [422, с.506]. 

Натомість, отримання доказів слід вважати активною процесуальною 

діяльністю суб’єктів доказування, яка складається з таких взаємопов’язаних 

елементів: пошук, виявлення та вилучення фактичних даних та їх джерел; 

перевірка, оцінка фактичних даних і їх джерел, їх процесуальне оформлення та 

надання їм уповноваженими суб’єктами статусу доказу у кримінальному 

провадженні [142, с.24]. 

Слід зауважити, що поняття «отримання» законодавець використовує і 

при формулюванні одного зі способів збирання доказів (ч. 2, 3 ст. 93 
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КПК України) – «витребування та отримання…». Однак, як слушно 

зазначається в науково-практичному коментарі до КПК України, використання 

у тексті ст. 93 КПК України терміна «отримання доказів» слід вважати 

умовним, оскільки докази формуються у ході кримінальної процесуальної 

діяльності. При цьому отримання визначається як доставляння сторонами 

обвинувачення та захисту, посадовими особами та громадянами письмових 

документів та предметів із проханням про їх залучення до кримінального 

провадження з фіксацією цього факту [285, с.277, 281]. 

На думку С. О. Ковальчук, отримання витребуваних в порядку ч. 2 ст. 93 

КПК України речей, документів і відомостей також становить собою результат 

їх витребування в контексті зазначеної статті, тому визначається як 

самостійний спосіб збирання доказів стороною обвинувачення в сукупності з їх 

витребуванням [232, с.141]. 

Тим часом, деякі науковці дотримуються протилежного погляду, 

зазначаючи, що одержання витребуваних у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України 

речей, документів і відомостей не може розглядатися як самостійний спосіб 

збирання доказів, оскільки є один із невід’ємних етапів витребування речей, 

документів і відомостей [606, с.6; 36, с.83]. До того ж, витребування може 

розглядатися як самостійний спосіб збирання доказів лише за умови виконання 

вимоги про надання предмета або документа [233]. 

В.О. Гринюк прийняття стороною обвинувачення доказів у випадку їх 

добровільного надання юридичними чи фізичними особами з власної ініціативи 

визначає як ще один спосіб отримання доказів і пропонує доповнити ним 

чинний КПК України [142, с.28]. Погоджуємося з тим, що отримання доказів є 

самостійним способом збирання доказів, передбаченим ч. 2, 3 ст. 93 

КПК України, поряд з їх витребуванням. При цьому поділяємо наукову думку, 

згідно з якою правова природа отримання доказів, на відміну від витребування, 

є іншою, оскільки отримання полягає в прийманні того, що надсилається, 

надається або вручається. Тобто при отриманні певна особа добровільно 

передає, надає, представляє матеріали слідчому чи прокурору. Для деяких 
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учасників кримінального провадження передбачено право збирати та подавати 

(або тільки подавати) докази слідчому, прокурору, слідчому судді, а під час 

судового розгляду — суду. Це, зокрема, право підозрюваного (п. 8 ч. 3 ст. 42 

КПК України), обвинуваченого (п. 2 ч. 4 ст. 42 КПК України), потерпілого (п. 3 

ч. 1 ст. 56 КПК України) та ін. Таке право кореспондує обов'язку слідчого, 

прокурора прийняти (отримати) представлені матеріали, якщо вони мають 

значення для кримінального провадження [210, с.228; 281, с.198]. При тому 

потрібно погодитися з висловленою в юридичній літературі позицією про те, 

що в тих випадках, коли сторона захисту чи потерпілий користуються своїм 

правом подавати докази слідчому, то, по-перше, йдеться не про докази, а про 

речі та документи; по-друге, суб’єктом одержання (збирання) доказів є слідчий, 

прокурор [286, с.244]. 

Таку позицію відстоюють й інші автори, зокрема В.В. Вапнярчук, який 

зазначає, що витребування й отримання – це самостійні способи формування 

доказової основи. Відмінність між ними, яка й дозволяє визначати їх як 

самостійні, полягає в різних суб’єктах прояву ініціативи їх використання. При 

витребуванні така ініціатива походить від суб’єктів, здійснюючих кримінальне 

провадження (зокрема, слідчого під час досудового розслідування, суду під час 

судового розгляду), а при отримані – від інших осіб [82, с.227]. 

Таким чином, поняття «збирання доказів» є умовним, оскільки «готових» 

доказів у природі не існує і тому суб'єкт доказування, відшукуючи інформацію 

(сліди злочину), що стосується предмета доказування, і фіксуючи її в 

процесуальних актах, формує докази. Тож, збирання доказів точніше було б 

визначати як формування доказів, що складається з виконання органами 

досудового розслідування, прокурором пошукових, пізнавальних, 

посвідчувальних та правозабезпечувальних заходів [285, с.276]. 

У ст. 93 КПК України, яка власне і має назву «Збирання доказів», 

визначено повноваження щодо отримання доказів стороною обвинувачення, 

стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої 
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здійснюється провадження. У теорії кримінального процесу такі повноваження 

називають способами або засобами збирання доказів [147, с.51]. 

У загальному вигляді, виходячи з аналізу ч. 2 і 4 ст. 93 КПК України, 

можна виокремити такі способи збирання доказів стороною обвинувачення: 

1) проведення слідчих (розшукових) дій; 2) проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій; 3) витребування від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та 

фізичних осіб речей, документів, відомостей; 4) отримання речей і документів 

від учасників кримінального провадження; 5) отримання висновків експертів; 

6) отримання висновків ревізій та актів перевірок; 7) проведення інших 

процесуальних дій, передбачених КПК України; 8) одержання на території 

іноземної держави у результаті здійснення міжнародного співробітництва під 

час кримінального провадження [283]. 

З аналізу ст. 93 вбачається, що відповідні способи збирання доказів 

стороною обвинувачення закріплені в ч. 2 ст. 93 КПК України, а сторони 

обвинувачення в абзаці 1 ч. 3 ст. 93 КПК України. Зіставлення цих норм 

КПК України свідчить про те, що сторона обвинувачення має більш ширші 

повноваження щодо отримання доказів. Зокрема, вона наділена винятковою 

прерогативою проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих 

(розшукових) дій. Така відмінність способів отримання доказів, слушно 

зауважує В.О. Гринюк, пов’язана із дією у вітчизняному кримінальному 

процесі принципу публічності [142, с.26]. До того ж, як зауважує В.А. Люліч, 

не зважаючи на те, що Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» права адвоката-захисника щодо збирання відомостей про факти, що 

мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як 

докази, істотно розширено, проте КПК України права захисника, наприклад, на 

отримання та вилучення речей і документів, проведення опитування осіб, 

фіксування процесуальних дій та судового процесу, застосування технічних 

засобів та інші права не закріплює. У зв’язку з цим на практиці виникають 

проблеми щодо реалізації вказаних прав. Також не передбачено і 
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процесуального порядку здійснення зазначених вищедій, що у подальшому 

ускладнюватиме процедуру використання зібраних даних для збирання 

доказової інформації та впливатиме на визнання їх допустимими у 

відповідному кримінальному провадженні [334, с.204-205]. 

У цілому визначені в КПК України засоби збирання доказів є загальними 

стосовно будь-яких видів кримінальних правопорушень, і корупційні злочини у 

сфері службової діяльності у цьому аспекті не становлять винятку. Проте, 

звичайно, є певні особливості процесу доказування в кримінальних 

провадженнях досліджуваних видів злочинів. Відтак, метою цього підрозділу є 

визначення особливостей здійснення доказування обставин за допомогою 

інших засобів збирання доказів під час розслідування корупційних злочинів у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 

публічних послуг. 

Одним із таких засобів з огляду на норми КПК України є ініціювання 

стороною захисту проведення слідчих (розшукових) дій. Проте, з наукової 

думки слушною є позиція авторів, які не розглядають цю дію як спосіб 

збирання доказів [286, с.244], оскільки результатом такої діяльності є не 

отримання доказів, а проведення процесуальних дій стороною обвинувачення, 

яка і формує доказову базу [166, с. 239; 362, с.137]. 

Ініціювання стороною захисту так само, як і потерпілим, представником 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих 

(розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору 

відповідного клопотання, які розглядаються в порядку, передбаченому ст. 220 

КПК України. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні такого 

клопотання може бути оскаржена слідчому судді (абз. 2 ч. 3 ст. 93 

КПК України). 

На практиці сторона захисту не знаходиться в рівних умовах із стороною 

обвинувачення, адже стороні обвинувачення для проведення слідчих 

(розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій достатньо звернутись з 

клопотанням до слідчого судді, який в найкоротші строки (від шести годин до 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1468581976869798#n2087
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одного робочого дня) зобов’язаний прийняти певне рішення щодо поданого 

клопотання. Відтак, пряма залежність сторони захисту від рішення сторони 

обвинувачення щодо доцільності проведення певних процесуальних дій 

свідчить про відсутність рівності сторін та недостатню реалізацію змагальності 

в кримінальному провадженні [264, с.42]. 

Враховуючи той факт, що на практиці у кримінальних провадженнях 

досліджуваної категорії злочинів при зверненні з клопотанням про проведення 

слідчих (розшукових) дій слідчий, прокурор переважно відмовляють у їх 

задоволенні, пропонуємо внести зміни до КПК України, якими передбачити 

порядок звернення з клопотанням про проведення таких дій безпосередньо до 

слідчого судді. Останній, на нашу думку, більш виважено й об’єктивно 

підходитиме до вирішення цього питання, та за обґрунтованості поданого 

клопотання і наявності підстав проведення слідчої (розшукової) або іншої 

процесуальної дії зобов’язував би слідчого, прокурора її провести. 

Тому абзац 2 ч. 3 ст. 93 КПК України слід викласти у такій редакції: 

«Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) або 

інших процесуальних дій шляхом подання слідчому судді відповідних клопотань, 

які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. 

Ухвала слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій або інших 

процесуальних дій може бути оскаржена в апеляційному порядку. Ухвала про 

проведення слідчої (розшукової) дії, негласної слідчої (розшукової) дії, іншої 

процесуальної дії виконується негайно особою, якій доручено її проведення».  

Разом із тим, частину першу ст. 309 КПК України необхідно доповнити 

новим пунктом 13 такого змісту: «відмову в проведенні слідчих (розшукових) 

дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій».  

Також до статті 220 КПК України слід внести зміни та викласти у 

такій редакції: 

 «Розгляд клопотань про проведення процесуальних дій»  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1468581976869798#n2087


311 
 

«1. З клопотанням про виконання будь-яких процесуальних дій до слідчого 

судді має право звернутися сторона захисту, потерпілий, його представник чи 

законний представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження. 

2. У клопотанні зазначаються: 

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

яким подається клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; 

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 

4) процесуальна дія, яку необхідно провести, та обставини, які необхідно 

з’ясувати. 

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими 

обґрунтовуються доводи клопотання. 

3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, у межах 

територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не 

пізніше трьох днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала 

клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її 

неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її 

участь визнана слідчим суддею обов’язковою. 

4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання 

вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про 

що постановляє ухвалу. 

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням 

учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи 

дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання. 

6. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя, суд постановляє 

ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні 

клопотання про проведення процесуальної дії. У разі задоволення клопотання 

про проведення процесуальної дії суд доручає забезпечення її проведення 
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слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих 

дій. 

7. Копія ухвали надсилається особі, яка звернулася з відповідним 

клопотанням, іншим зацікавленим особам не пізніше дня, наступного за днем її 

постановлення, та підлягає негайному виконанню» [657, с.88-96]. 

Оскільки суб’єктами корупційних злочинів у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, передусім є 

спеціальні суб’єкти, то при їх розслідуванні зазначеної категорії проваджень 

обставини, які мають значення та підлягають встановленню, визначаються, 

крім іншого, змістом та обсягом повноважень особи, яка підозрюється у 

вчиненні корупційного правопорушення, з метою чого у відповідних органів 

державної влади повинна витребовуватися або вилучатися відповідна 

документація, зокрема документи, які встановлюють компетенцію посадової 

особи, управлінські, платіжні документи. Це можуть бути статути, 

функціональні обов’язки, витяги з наказів, особові справи, послужний список, 

договори, акти перевірок, платіжні доручення, службові записки, чорнові 

записи, інформація з різних установ (НАЗК, податкової, прикордонної, митної 

служби, органів фінансового контролю, соціального забезпечення тощо). 

Відтак, підлягає визначенню процесуальна форма здійснення таких дій. 

В аспекті дослідження зазначеної категорії злочинів слід зауважити, що 

чимало питань і в наукових колах, і в практичній діяльності правоохоронних 

органів викликає такий засіб збирання доказів, як витребування та отримання 

від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, 

відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок. 

Повноваженнями на збирання доказів таким способом наділені як сторона 

обвинувачення, так і сторона захисту. Однак, на відміну від сторони 

обвинувачення, сторона захисту має право отримувати лише копії вказаних 

документів. 
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У застосуванні цього способу збирання доказів можливості сторони 

захисту є значно меншими загалом. Причому, якщо захисник, який бере участь 

у провадженні, може використати форму запиту для отримання інформації, 

копій документів (ч. 1 ст. 24 Закону України про адвокатуру та адвокатську 

діяльність), то обвинувачений (підозрюваний) вимушений звертатися з 

клопотанням до слідчого, прокурора з проханням про проведення 

витребування, оскільки за законом розгляд слідчим, прокурором клопотання 

сторони захисту про виконання будь-якої процесуальної дії здійснюється 

упродовж трьох днів, а не негайно (ч. 1 ст. 220 КПК України), реальна 

можливість ефективного захисту стає проблематичною. До того ж, 

витребування у такому разі здійснюється учасниками, віднесеними законом до 

сторони обвинувачення (ст. 36, 40 КПКУкраїни). Відтак, логічним буде 

припустити, що в подібних ситуаціях сторона обвинувачення має можливості 

бути обізнаною щодо напрямів, в яких здійснюється захист, а це в умовах 

змагального процесу значно зменшує шанси обвинуваченого на майбутню 

перемогу [362, с.135]. 

Слід також звернути увагу, що цей спосіб збирання доказів не має чітко 

визначеної правової регламентації в КПК України, як-то проведення слідчих 

(розшукових) дій. На цьому акцентують увагу й інші дослідники [5, с.136; 149, 

с.250; 210, с.227]. 

Як слушно зауважує Т.М. Мирошниченко, відсутність в КПК України 

процедури витребування потенційних доказів (речей і документів) як стороною 

захисту, так і стороною обвинувачення є свідченням недоліків законодавчої 

техніки закріплення юридичних процедур доказування нормативно-правовим 

актом [362, с.137]. До того ж, додає М.Є. Шумило, те, що витребування 

стороною обвинувачення від юридичних і фізичних осіб речей, документів, 

відомостей, висновків ревізій та актів перевірок не має процесуальної форми, 

не узгоджується з ч. 1 ст. 84 КПК України [700, с.46]. У ст. 84 КПКУкраїни 

2012 р., зазначає науковець, застаріла модель поняття «докази» (як форма) 

суперечить способам їх збирання (змістова складова діяльності). Законодавець 
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по суті частково відмовився від процесуальної форми збирання всіх доказів, що 

є кроком уперед. Адже штучні формальності не можуть бути перешкодою у 

встановленні фактів і обставин, що входять до предмета доказування. Головне 

— необхідно гарантувати дотримання прав і свобод людини. А докази можуть 

бути такими, якщо вони отримані незабороненими способами. Тому в 

законодавстві мають бути унормовані надійні фільтри їх допустимості та 

перевірки у форматі змагального судового розгляду. Адже відповідно до вимог 

ч. 1 ст. 84 КПК України докази повинні бути отримані у передбаченому 

законом порядку, який охоплює: наявність підстав прийняття відповідних 

рішень; присутність певного кола учасників, які мають права та діють на 

законних підставах; роз’яснення їм прав та обов’язків; послідовність дій; 

фіксацію результатів дії; підписи уповноважених осіб і можливість внесення до 

протоколу змін, доповнень та зауважень [700, с.44]. 

С.О. Ковальчук, зазначає, з одного боку, нормами кримінального 

процесуального закону витребування й отримання закріплюється як 

самостійний спосіб збирання доказів, але без визначення механізму його 

застосування, а з іншого – ними передбачається можливість вилучення речей і 

документів під час проведення огляду й обшуку (ч. 2 ст. 235, ч. 5, 7 ст. 236, ч. 5 

ст. 237 КПК України), у процесі виїмки кореспонденції, на яку накладено 

арешт, контролю за вчиненням злочину та виконання спеціального завдання з 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 

(ст. 261, 262, 271, 272 КПК України), отримання від учасників кримінального 

провадження (п. 8 ч. 3 і п. 2 ч. 4 ст. 42, ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст. 46, п. 3 ч. 1 ст. 56, ч. 4 

ст. 58, ст. 59, ч. 3 ст. 61, ч. 3 ст. 62, ч. 3 ст. 63, ст. 64, ч. 3 ст. 93 КПК України), 

затримання як на підставі ухвали слідчого судді, так і без такої ухвали (ст. 191, 

207, 208 КПК України), тимчасового доступу до речей і документів (ст. 159-166 

КПК України). Системний аналіз наведених норм кримінального 

процесуального закону свідчить, що витребування речей може здійснюватися 

лише під час тимчасового доступу до речей і документів як заходу 

забезпечення кримінального провадження, у процесі здійснення якого сторона 
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обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді, суду вправі вилучити речі 

(здійснити їх виїмку) у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, 

судом (ч. 1 ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України) [232, с.142]. 

До того ж, враховуючи положення ст. 7 КПК України, зміст та форма 

кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам 

кримінального провадження. Однією із таких засад є недоторканність права 

власності (ст. 16 КПК України), відповідно до якої позбавлення або обмеження 

права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на 

підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, 

передбаченому КПК України. Тож, відповідно до наведених норм, 

витребування речей має здійснюватися винятково на підставі ухвали слідчого 

судді, суду. 

Це підтверджується і судовою практикою, оскільки питання про 

витребування речей і документів вирішується ухвалою слідчого судді, суду за 

результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів 

[593; 596; 588; 591]. 

Як зазначає В.О. Гринюк, у законодавстві не міститься прямої заборони 

органам досудового розслідування звертатися до юридичних і фізичних осіб із 

зазначеними вищезапитами, однак відсутність такої заборони не означає 

існування зустрічного обов’язку останніх надавати документи, речі тощо, які у 

такому запиті вимагаються. У змісті таких запитів інколи міститься положення 

про обов’язковість надання таких речей та документів, що не відповідає 

чинному КПК України. Однак, надалі цей же автор сам собі суперечить, 

зазначаючи, що отримання доказів стороною обвинувачення повинно 

відбуватись тими способами, які зазначені в ч. 2 ст. 93 КПК України. А 

неправильне розуміння органами досудового розслідування зазначених 

положень КПК України фактично зумовлює підміну слідчих (розшукових), 

негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій заходом 

забезпечення кримінального провадження [142, с.28-29]. 
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Але й положення КПК України не сприяють однозначному їх 

трактуванню. Адже в тих випадках, коли відомо, у кого чи де зберігається 

предмет або документ, з метою його отримання закон дозволяє проводити не 

лише витребування, але й тимчасовий доступ до речей та документів, який 

полягає у тому, що сторони кримінального провадження можуть: 

1) ознайомитися з певними речами та документами, які мають значення для 

встановлення обставин у кримінальному провадженні; 2) виготовити їх копії; 

3) здійснити виїмку цих речей та документів [612, с.232]. 

Тому під час здійснення кримінального провадження досить часто 

виникають питання щодо того, чим відрізняється витребування речей чи 

документів від тимчасового доступу до речей і документів, який здійснюється у 

формі їх вилучення та є одним із заходів забезпечення кримінального 

провадження. Адже за своєю правовою природою ці процесуальні дії мають 

багато спільного. Зокрема, як витребування речей чи документів, так і 

тимчасовий доступ до речей і документів спрямовані на отримання сторонами 

кримінального провадження матеріальних об’єктів, які містять відомості, що 

можутьбути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під 

час кримінального провадження [5, с.137-138]. 

Однак, на відміну від витребування речей чи документів, застосування 

тимчасового доступу до речей та документів як заходу забезпечення 

кримінального провадження згідно з положеннями ч. 4 ст. 132 КПК України не 

допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового 

розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, 

про який йдеться в клопотанні слідчого чи прокурора. Тому слідчий суддя 

зобов’язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення 

кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути 

використані під час судового розгляду для встановлення обставин у 

кримінальному провадженні. 

Роз’яснення щодо того, в яких випадках слід проводити витребування 

речей чи документів, а в яких тимчасовий доступ до речей і документів у формі 
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їх вилучення, містяться і в Листі Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення 

слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, 

свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження», де вказано, що застосування стороною 

кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення 

речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПКУкраїни) під час отримання доступу до 

речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні 

якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні 

кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку 

передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься 

змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно 

зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке 

вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу 

забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може 

витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання 

володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України 

[457]. 

Таким чином, згідно з позицією ВССУ заходи забезпечення 

кримінального провадження, які можна віднести до такого способу збирання 

доказів, як проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України, 

можуть бути способом отримання доказів лише у тому випадку, якщо інші 

способи їх отримання відповідно до статті 93 КПК України не дали бажаного 

результату. 

У контексті зазначеного слушно звертається увага В.М. Іщенком, що у 

правозастосовній діяльності правоохоронних органів непоодинокими є 

ситуації, коли провадження певної слідчої дії для одержання доказів є 

недоцільним. Так, коли відсутні підстави до приховування, перекручення чи 

знищення необхідних об’єктів, коли їх вилучення не пов’язано зі вторгненням у 

житло та пошуками і коли ці об’єкти можна замінити тотожними або вони 
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становлять собою особливу важливість для володаря, то немає потреби 

вчиняти, зокрема, обшук. Тому допростого витребування об’єкта доцільно 

вдаватися, якщо: 1) точно відомо, що у певної особи зберігається предмет або 

документ, який цікавить слідство (суд); 2) обстановка, у якій він зберігається, 

не має доказового значення, або вона мала таке значення раніше, але 

початковий зв’язок об’єкта з обстановкою вже порушено перебігом події; 

3) відсутні підстави до побоювання, що в період між направленням вимоги і 

доставкою предмета чи документа останні можуть бути навмисно, або з 

необережності перекручені чи знищені [199, с.417]. 

Цілком погоджуємося із цією науковою позицією, адже дійсно 

витребування як спосіб збирання доказів можливе лише тоді, коли немає 

підстав побоюватись, що відповідні предмети або документи будуть знищені чи 

приховані, а за наявності таких підстав необхідно проводити обшук з метою їх 

відшукання, а не вдаватися до їх витребування чи проведення тимчасового 

доступу до речей та документів. Тож, зазнає справедливої критики позиція 

ВССУ з приводу того, щоб проведенню заходів забезпечення кримінального 

провадження чи інших процесуальних дій передувала спроба отримання доказів 

шляхом їх витребування. На нашу думку, це питання має вирішувати винятково 

особа, яка здійснює розслідування корупційного злочину у сфері службової 

діяльності чи професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, 

оскільки лише вона може визначити наявні загрози й обрати максимально 

ефективний спосіб отримання доказів. 

З огляду на неоднозначний підхід законодавця до визначення змісту 

витребування й отримання речей, документів і відомостей та відсутність 

нормативно закріпленого механізму його застосування вчені по-різному 

підходять до вирішення проблем практичного застосування цього способу 

збирання доказів [232, с.142]. Так, одні науковці вважають, що за допомогою 

витребування як способу збирання доказів можуть бути отримані лише 

документи [702, с.64; 557, с.76], інші зазначають, що таким способом можуть 

бути одержані як документи, так і речі [281, с.198; 285, с.265; 284, с.252]. 
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Та все ж відсутність належного нормативно-правового врегулювання 

витребування й отримання речей призводить до того, що вилучення речей без 

ухвали слідчого судді не надає таким речам, зокрема й при розслідуванні 

корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних послуг, жодного «процесуального статусу». 

Також проблемним аспектом на сьогодні визнається відсутність нормативного 

припису, а, відтак, єдиної практики щодо процедури приєднання речового 

доказу до матеріалів кримінального провадження [166, с.240-241], що підлягає 

відповідному законодавчому вирішенню. 

Практика засвідчує, що слідчі звертаються до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

службових та фізичних осіб з письмовими вимогами лише щодо надання 

документів [232, с.143]. Це підтверджується й нашим власним дослідженням. 

Крім того, у ході проведеного анкетування та опитування слідчих і прокурорів 

встановлено, що при розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, 

майже в кожному кримінальному провадженні застосовується витребування 

документів. 

Поняття «витребування доказів» не має однозначного трактування і в 

юридичній літературі. Так, автори підручника «Кримінальний процес» за 

редакцією В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило 

витребування визначають як звернення з вимогою про добровільне надання 

речей, документів, відомостей, які мають значення для кримінального 

провадження [281, с.198]. Аналогічне поняття формулює й О.В. Капліна [210, 

с.227]. У науково-практичних коментарях до КПК України поняття 

«витребування доказів» визначається більш широко за рахунок включення у це 

поняття вказівки на обов’язковість вимоги про надання предметів або 

документів і фіксацію результатів цієї процесуальної дії. Відтак, 

«витребування» формулюється як пред’явлення письмової або усної вимоги 

сторонами обвинувачення чи захисту посадовим особам і громадянам про 
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пред’явлення письмових документів чи предметів; виконання вимог 

адресатами; прийняття сторонами обвинувачення та захисту об’єктів і фіксація 

цієї дії у кримінальному провадженні [285, с.280; 284, с.252]. 

У законі не вказано, в якій формі повинно відбуватися витребування — 

письмовій чи усній. Погоджуємося з тим, що як представникам сторони 

обвинувачення, так і стороні захисту перевагу необхідно надавати письмовій 

формі, оскільки, з одного боку, це дозволить надати спілкуванню офіційної 

форми, яка відповідає вимогам діловодства, забезпечить повагу та інтереси 

органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, службових і фізичних осіб, а з іншого — письмова форма 

дозволить оцінити доказ із погляду допустимості способів його отримання, 

чого не можна буде зробити в разі усного звернення з вимогою про надання 

речей чи документів [5, с.137; 210, с.227]. 

Таким чином витребування як спосіб збирання доказів слід визначити як 

пред’явлення сторонами обвинувачення чи захисту органам державної влади, 

органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, 

службовим і фізичним особам письмової вимоги про надання речей, 

документів, відомостей; виконання вимог адресатами; прийняття сторонами 

обвинувачення та захисту об’єктів і фіксація цих дій в кримінальному 

провадженні.  

Також вбачається за доцільне погодитися із науковцями, які визначають 

такі умови здійснення витребування речей або документів: 1) достовірно 

відомо, у кого чи де зберігається предмет чи документ; 2) запитуваний об’єкт 

не містить охоронювану законом таємницю; 3) є підстави вважати, що органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організацій, службові та фізичні особи нададуть предмет чи документ 

добровільно; 4) обстановка, у якій він зберігається, не має доказового значення, 

або вона мала таке значення раніше, але початковий зв’язок об’єкта з 

обстановкою вже порушено перебігом події; 5) відсутня загроза того, що 
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документ або предмет будуть знищені чи сфальсифіковані в період між 

вимогою та їх наданням [5, с.138; 199, с.417; 285, с.280-281]. 

На думку С.О. Ковальчук, отримання речей, документів і відомостей від 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, службових і фізичних осіб може розглядатися як 

самостійний спосіб збирання доказів лише у тих випадках, коли надання 

доказів здійснюється ними добровільно й за відсутності вимоги слідчого, 

прокурора про їх надання [232, с.140-141]. 

Крім добровільності видачі вказаних у законі предметів, важливого 

значення при збиранні доказів у такій спосіб набуває також те, що фізична 

особа, до якої звертаються, не повинна мати процесуального статусу 

підозрюваного. Якщо добровільна видача речей, документів, відомостей 

неможлива, то процесуальний порядок їх отримання має бути іншим. Зокрема, 

сторона кримінального провадження повинна звернутися до слідчого судді з 

клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159-166 

КПК України). Якщо необхідно одержати майно (речі, документи тощо) 

підозрюваного (або під час судового розгляду обвинуваченого), які мають 

значення для кримінального провадження, слід застосовувати процедуру, 

передбачену для тимчасового доступу до речей і документів (ст. 159-166 

КПК України), тимчасового вилучення майна (гл. 16 КПК України) або арешту 

майна (гл. 17 КПК України) [210, с. 227-228]. 

Однак, у зв’язку з цим постає питання щодо віднесення осіб, права та 

інтереси яких обмежуються при проведенні досудового розслідування, до 

категорії учасників провадження, які мають право подавати докази. Це, зокрема 

може бути особа, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, однак якій 

ще не повідомлено про підозру. Відтак, вбачається за доцільне передбачити в 

КПК України таке право зазначених осіб та відповідний обов’язок органу 

досудового розслідування на отримання доказів, які такими особами 

подаються. Адже наявність можливості спростувати чи підтвердити певні 

значущі для розслідування обставини є гарантіями забезпечення повного та 
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неупередженого розслідування загалом, та дотримання прав осіб, інтересів яких 

стосується це кримінальне провадження, зокрема. 

Тож, пропонуємо доповнити КПК України статтею 60
1
 «Особа, щодо якої 

розпочато кримінальне провадження» та передбачити одним з прав такої особи 

– право «збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази». 

Також слід зазначити, що кримінальний процесуальний закон не визначає 

процесуальної форми вимоги слідчого, прокурора про витребування доказів. 

Відсутній однозначній підхід до вирішення цього питання і в юридичній 

літературі.  

С.А. Шейфер зауважує, що витребування предметів та документів 

стороною обвинувачення під час досудового розслідування здійснюється на 

практиці винесенням окремої постанови, однак у низці випадків достатньо 

звичайного запиту [679, с. 35]. 

Натомість, на думку В.В. Вапнярчука, В.М. Іщенка, вимога слідчого, 

прокурора про витребування доказів повинна оформлюватися винятково у 

вигляді відповідної постанови, зважаючи на те, що згідно з ч. 3 ст. 110 

КПК України рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови 

[80, с.87; 82, с.228; 199, с.417]. 

Практика виробила такі форми звернення з вимогою про надання речей, 

документів або відомостей — для слідчого та прокурора це може бути 

постанова (яка є обов'язковою для виконання (ч. 5 ст. 40 КПК України)), 

вимога, доручення, клопотання, запит; для представників сторони захисту — 

заява або клопотання, а для захисника також й адвокатський запит (п. 1 ч. 1 

ст. 20, ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») [210, 

с.227]. І, зважаючи на відсутність відповідного нормативного припису в 

КПК України щодо визначення конкретної форми процесуального оформлення 

витребування, всі наведені форми мають право на існування. Однак слід 

зауважити, що, наприклад, в Російській Федерації виокремлення зазначених 

форм процесуального оформлення витребування є цілком правомірним, 

оскільки має нормативне підґрунтя (ч. 4 ст. 21 КПК РФ). Тож, вбачається за 
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необхідне й у вітчизняному кримінальному процесуальному законі передбачити 

уніфіковану форму звернення сторін з вимогою про надання речей, документів 

або відомостей, що сприятиме одноманітності практичного застосування. При 

цьому слід враховувати обрані й апробовані практикою форми звернення. А 

оскільки за дослідженням слідчої практики формою звернення з вимогою про 

надання речей, документів чи відомостей для слідчого та прокурора, як 

правило, є постанова [281, с.198] та запит, пропонуємо саме ці процесуальні 

форми передбачити в КПК України. А саме постанову як форму звернення про 

витребування речей і документів, а запит як форму звернення про надання 

відомостей. 

Постанова про витребування речей і документів повинна відповідати 

загальним вимогам, закріпленим у ст. 110 КПК України, що висуваються до неї, 

як до рішення слідчого, прокурора, а також містити відомості щодо речей або 

документів, які мають бути надані. У запиті повинно зазначатися: ким та у 

зв’язку з яким кримінальним провадженням він подається, які відомості 

повинні бути надані, дата звернення, місце та час його виконання [657, с.88-96]. 

У зв’язку з цим пропонуємо доповнити ч. 3 ст. 93 КПК України абзацом 

третім та четвертим такого змісту:  

«Про витребування речей і документів сторона обвинувачення виносить 

постанову, а про надання відомостей – запит. Постанова про витребування 

речей і документів повинна відповідати вимогам ст. 110 КПК України, а також 

містити відомості щодо речей або документів, які мають бути надані. У запиті 

повинно зазначатися: ким та у зв’язку з яким кримінальним провадженням він 

подається, які відомості повинні бути надані, дата звернення, місце та час його 

виконання. 

Витребування стороною захисту, потерпілим, представником юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, речей, копій документів, 

відомостей здійснюється у формі запиту, який повинен відповідати вимогам, 

зазначеним в абзаці третьому частини третьої цієї статті». 
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Інші процесуальні дії, які виступають способом збирання доказів 

стороною обвинувачення, так само, як і їх ініціювання стороною захисту, в 

юридичній літературі визначаються як будь-які передбачені КПК України 

процесуальні дії, які проводяться слідчим, прокурором, керівником органу 

досудового розслідування та спрямовані на отримання доказів, що сприяють 

всебічному, повному, неупередженому розслідуванню кримінального 

правопорушення, встановленню обставин, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні [281, с.200]. До таких дій відносяться і заходи 

забезпечення кримінального провадження, серед яких, як зазначає О.Г. Шило, є 

такі, які безпосередньо спрямовані на збирання та збереження доказів: 

тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт 

майна [688, с.357]. 

З огляду на досліджувану проблематику певний науковий інтерес 

викликають також питання юридичної природи речей та документів, які мають 

право подавати заявники на початковому етапі кримінального провадження 

(п. 2 ч. 2 ст. 60 КПК). Значення інформації, яку можуть містити дані матеріальні 

об’єкти для процесу доказування, не можна переоцінити, адже вони можуть 

бути породжені самою подією кримінального правопорушення, зокрема 

корупційного злочину у сфері службової діяльності чи професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних послуг, та мати беззаперечне значення для 

встановлення обставин його вчинення. Але оскільки на цьому етапі 

кримінального провадження ще немає ні сторони обвинувачення, ні захисту, 

процес отримання речей і документів повноважними суб’єктами не можна 

визначати як збирання доказів. Процедури закріплення поданих матеріалів, як і 

порядку попередження заявника про кримінальну відповідальність за завідомо 

неправдиве повідомлення про вчинення злочину кримінальним процесуальним 

законодавством не передбачені. Хоча така відповідальність встановлена 

кримінальним законом (ст. 383 КК України), а КПК України визначає право 

заявника подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи (п. 2 ч. 2 

ст. 60 КПК України). Тож, безсумнівно, ситуація, що склалася, підлягає 



325 
 

законодавчому врегулюванню. Поділяємо наукову позицію, що вимоги до заяв, 

повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень повинні бути 

викладені у законі, як це було зроблено у КПК України 1960 р. (ст. 95). А 

індивідуальні ознаки поданих заявником матеріальних об’єктів, його пояснення 

щодо походження речей та документів, маніпуляцій із ними у минулому, 

способу зберігання мають фіксуватися у протоколі прийняття предметів і 

документів, поданих заявником. У подальшому, з моменту внесення відомостей 

про кримінальне правопорушення до ЄРДР цей протокол може бути 

використаний як доказ, що відповідає вимогам ст. 99 КПК України [362, с.136-

137]. 

Ще одним способом збирання доказів є отримання сторонами висновків 

ревізій та актів перевірок, які належать до такого джерела доказів як документи 

(п. 4 ч. 2 ст. 99 КПК України). 

Цілком слушною є думка, що відсутність у КПК України детального 

порядку проведення ревізії не можна віднести до його недоліків, оскільки 

способом збирання доказів є не сама ревізія, а вимога про її проведення. Така 

позиція обґрунтовується тим, що ревізія, як вид пізнавальної діяльності не 

провадиться безпосередньо, наприклад, стороною обвинувачення, а фахівцем в 

економічній галузі знань, якому доручено її проведення і який факт, зміст і 

результати ревізії відображає в складеному і підписаному ним акті [554, с. 174]. 

Відтак, поділяємо позицію більшості науковців, якими вимога про проведення 

ревізії (а не сама ревізія, проведення якої лежить за межами кримінально-

процесуальної діяльності) визнається самостійним способом збирання доказів 

[199, с.417; 413, с.62; 680, с.71]. 

У слідчій практиці у зв’язку з розслідуванням кримінальних проваджень, 

зокрема щодо вчинення корупційних злочинів, часто виникає необхідність у 

змістовній перевірці господарської діяльності підприємств, установ, 

організацій. Тому вдаються до такої форми застосування спеціальних знань, як 

ревізія. І навпаки, як свідчить практика, матеріали ревізій, що передаються в 
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правоохоронні органи, часто містять підстави для початку кримінального 

провадження [199, с. 417]. 

Ревізія визначається як система контрольних дій, за допомогою яких за 

певний період часу відповідно до програми ревізії встановлюються законність, 

цілеспрямованість і економічна ефективність проведених господарських 

операцій та правильність дій посадових осіб при їх здійсненні [208, с.196]. На 

відміну від інших форм контролю, ревізія має чіткий правовий статус, який 

закріплює межі її поширення, строки проведення, права і обов’язки посадових 

осіб, порядок оформлення і розгляду результатів. Ревізія є найбільш 

поширеною формою економічного контролю. З огляду на це судово-слідчі 

органи з усіх форм економічного контролю застосовують як процесуальний 

засіб виявлення ознак складу злочину ревізії [485]. 

Приводом для проведення ревізії може бути план проведення ревізії 

фінансово-господарської діяльності підприємства, установи чи організації, 

розпорядження відповідного керівника або ініціатива відповідного 

правоохоронного органу. При цьому ст. 11 Закону України «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачено, що за 

зверненням правоохоронного органу для забезпечення розслідування під час 

кримінального провадження орган державного фінансового контролю 

проводить позапланову виїзну ревізію [616, с.157]. 

Відповідно до п. 2 ч. 14 ст. 11 цього ж Закону посадові особи органу 

державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за 

наявності підстав для їх проведення та за умови надання посадовим особам 

підконтрольних установ, інших суб'єктів господарської діяльності під розписку: 

копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в 

якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата 

закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб'єктів господарської діяльності, 

не віднесених зазначеним законом до підконтрольних установ, - також номер 

кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата 

та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
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правопорушення. Ненадання цих документів посадовим особам підконтрольних 

установ та інших суб'єктів господарської діяльності або їх надання з 

порушенням встановлених до них вимог є підставою для недопущення 

посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізії 

[461]. 

Оскільки до повідомлення особі про підозру проведення ревізії щодо 

суб'єктів господарської діяльності, не віднесених зазначеним законом до 

підконтрольних установ, виявляється неможливим, хоча саме результати ревізії 

можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передусім 

корупційного, вбачається за необхідне виключити із норми наведеного Закону 

вимогу щодо наявності повідомлення про підозру. На це звертається увага і в 

юридичній літературі [604, с.62]. 

Перевірка визначається як форма контролю, що проводиться з метою 

встановлення фактичного стану дотримання законодавства, виконання завдань 

та прийняття рішень [84, с.616]. У фінансово-господарській діяльності 

перевірка здійснюється відносно державних закупівель і полягає у 

документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними 

установами законодавства про державні закупівлі [461]. Відтак, перевірка може 

становити собою як самостійну форму фінансового контролю, так і допоміжну 

дію, що забезпечує здійснення контролю умежах ревізії. Крім фінансово-

господарської діяльності, перевіркам підлягають й інші види діяльності у 

різних галузях суспільства та виробництва. Залежно від сфери контролю 

перевірки можуть бути спрямовані на встановлення дотримання екологічного, 

санітарно-епідеміологічного, протипожежного та іншого законодавства [297, c. 

145]. І в кожній із наведених сфер не виключені корупційні складові, що 

можуть мати склад певного кримінального правопорушення і підлягають 

розслідуванню. 

Слушно звертається увага на недоліки законодавчої техніки. Оскільки в 

ч. 2, 3 ст. 93 КПК України йдеться про витребування та отримання «висновків 

ревізій, актів перевірок», а відповідно до п. 4ч. 2 ст. 99 КПК України до 
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документів як джерел доказів належать «висновки ревізій та акти перевірок». 

Проте за результатами проведення ревізії складається «акт ревізії», а результати 

перевірок можуть оформлюватися не лише «актами», але й «довідками», а до 

підсумкового документа долучаються додатки. Отже, погоджуємося з 

необхідністю внести поправки до ст. 93 та 99 й замінити словосполучення 

«висновки ревізій» та «акти перевірок» на більш загальний термін – «матеріали 

ревізій та перевірок». Крім того, з урахуванням викладеноговище доцільно 

виокремити дії слідчого, прокурора щодо призначення ревізій та перевірок, а 

також вимоги сторін обвинувачення й захисту про надання висновків ревізій та 

актів перевірок від безпосереднього проведення цих видів контролю [297, 

с.145-146]. Проте, зміни до статей 36, 40 КПК України унеможливили 

звернення до суду з клопотаннями про надання дозволу на проведення ревізії, 

оскільки до компетенції ані слідчого, ані прокурора призначення ревізій не 

входить. 

Одним із засобів збирання доказів, зокрема й за корупційними злочинами, 

є отримання сторонами висновків експертів. При цьому призначення експертиз 

може бути наслідком проведеної ревізії, зокрема економічних, оціночно-

земельних, оціночно-будівельних тощо. До того ж, ч. 2 ст. 242 КПК України 

визначає підстави обов’язкового проведення експертизи, зокрема щодо 

визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, 

шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням [283]. 

Не вдаючись в полеміку щодо того, чи слід призначення та проведення 

судової експертизи вважати слідчою дією (хоча за змістом КПК України вона є 

саме такою), визначимо її як особливу, передбачену законом форму одержання 

нових знань, що мають значення для кримінального провадження, за 

допомогою проведення досліджень особами, які володіють спеціальними 

знаннями в галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла [279, с.323]. 

При цьому способом збирання доказів слід визнати саме призначення 

експертизи, яке є процесуальною дією, а правовим результатом цієї дії є 

проведення експертного дослідження та одержання висновку експерта як 
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кримінально-процесуального доказу. Так само як і проведення ревізії, 

проведення експертизи не зовсім вдало врегульовано КПК України. Наслідками 

призначення та проведення експертизи є не складання протоколу слідчої 

(розшукової) дії, а висновку експерта, який власне і проводить експертизу [199, 

с.416-417]. 

Загалом необхідність звернення за спеціальними знаннями для з’ясування 

обставин, що мають значення для кримінального провадження, при 

розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, визначається 

не менш широкою галуззю знань ніж при розслідуванні будь-якого іншого 

кримінального правопорушення, починаючи від проведення почеркознавчих 

експертиз та технічної експертизи документів і закінчуючи технічним 

дослідженням матеріалів та засобів відео-, звукозапису тощо. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

3.1 Концептуально-визначальна сутність доказуванняу кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, зумовлює 

необхідність встановлення на момент початку досудового розслідування 

обставин, що відносяться до об'єкта, об'єктивної сторони та спеціального 

суб'єкта злочину (службової особи). 

Саме встановлення спеціального суб'єкта злочину є визначальним 

фактором, який впливає на ефективність розслідування корупційних злочинів у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, на початковому етапі, оскільки є умовою визначення 

підслідності та унеможливлює в подальшому визнання доказів недопустимими 

з підстав здійсненням розслідування неуповноваженою особою.  
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3.2 Неврахування законодавцем правил граматики української мови на 

тлі відсутності у легальній дефініції слідчих (розшукових) дій, які розшукові 

завдання можуть вирішуватися проведенням цих процесуальних дій, зумовлює 

неясність, неоднозначність розуміння терміна «слідчі (розшукові) дії». Тому з 

метою приведення у відповідність до уявлень про зміст, завдання, засоби 

розшукової діяльності у кримінальному провадженні вважаємо за доцільне 

внести зміни та доповнення до ч. 1 ст. 234 КПК України та викласти її у такій 

редакції: 

«Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) 

доказів або перевірку вже отриманих доказів, а також на розшук осіб чи 

матеріальних об’єктів у конкретному провадженні». 

Особливістю досудового розслідування досліджуваної нами категорії 

кримінальних проваджень є також те, що розпочинається воно, як правило, 

відносно конкретної службової особи, яка вчинила корупційний злочин у 

сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. Однак кримінальний процесуальний закон не визначає, в якому статусі 

слід допитувати цю службову особу. З урахуванням необхідності законодавчої 

регламентації процесуального статусу та проведення допиту зазначеної особи 

й можливості використання її показань у ході здійснення доказової діяльності 

при розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, пропонуємо викласти ч. 1 

ст. 95 КПК України у такій редакції: «Показання – це відомості, які надаються 

в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, 

свідком, потерпілим, експертом, іншою особою, права чи законні інтереси якої 

обмежуються під час досудового розслідування, щодо відомих їм обставин у 

кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального 

провадження». Також ч. 2 ст. 95 КПК України слід доповнити абз. 2 такого 

змісту: «Інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час 

досудового розслідування, має право давати показання під час досудового 

розслідування». Ця особа має включати в себе й особу, відносно якої 
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здійснюється досудове розслідування, й, таким чином, це вирішуватиме при 

розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, дилему допиту такої 

особи в якомусь іншому процесуальному статусі, наприклад, свідка, що, у 

свою чергу, призводить до недопустимості отриманих показань при 

подальшому набутті такою особою статусу підозрюваного.  

Пропонуємо доповнити КПК України новою статтею 236
1
 «Обшук 

особи» такого змісту:  

«1. За наявності підстав, передбачених частиною першою статті 234 

цього Кодексу, з метою вилучення  предметів і документів,  які можуть мати 

доказове значення і які знаходяться при певній особі, уповноважена службова 

особа, слідчий, прокурор може провести обшук особи.  

2. Обшук особи проводиться в порядку, передбаченому частиною 

сьомою статті 223 і статтями 234, 236 цього Кодексу.  

3. Обшук особи може бути проведений без ухвали слідчого судді у таких 

випадках: 

1) при затриманні особи, підозрюваної у вчиненні злочину; 

2) за наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка перебуває в 

житлі чи іншому володінні, де проводиться обшук, переховує при собі 

предмети або документи, які мають значення для кримінального 

провадження; 

3) за наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка перебувала в 

житлі чи іншому володінні, де проводиться обшук, залишила його, 

переховуючи при собі предмети або документи, які мають значення для 

кримінального провадження. 

4. Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі. 

5. Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу 

України при виконанні ним своїх службових обов'язків здійснюється тільки в 

присутності офіційних представників цього органу. 
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6. Хід і результати обшуку особи підлягають обов’язковій фіксації у 

протоколі та за допомогою аудіо- й відеозапису. Представник, законний 

представник, захисник особи, яка обшукується, або інша особа на її прохання 

може здійснити додаткову фіксацію обшуку особи за допомогою технічних 

засобів». 

Поділяємо наукову думку щодо необхідності внесення змін до статті 241 

КПК України, передбачивши в ній не тільки можливість виявлення на тілі, 

одязі особи слідів кримінального правопорушення, але й їх вилучення; 

здійснення освідування не лише за постановою прокурора, але й слідчого, що 

сприятиме оперативності його проведення та виключенню можливості 

знищення слідів злочину; а також розширення переліку осіб, освідування яких 

можливе, за рахунок «особи, щодо якої здійснюється досудове 

розслідування», що вирішуватиме проблему проведення освідування 

службової особи, яка вчинила корупційний злочин у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, і відносно 

якої здійснюється досудове розслідування, проте яка ще не набула статусу 

підозрюваного, зокрема, коли відсутні підстави для її затримання. 

Стосовно порядку призначення експертизи, то ми категорично не 

поділяємо позицію законодавця, який наділяє винятковою компетенцією на її 

призначення суд. На нашу думку, вбачається за доцільне повернутися до 

раніше існуючого порядку, з наданням права на залучення експерта сторонам.  

Враховуючи той факт, що на практиці в кримінальних провадженнях 

досліджуваної категорії злочинів при зверненні з клопотанням про проведення 

слідчих (розшукових) дій слідчий, прокурор переважно відмовляють в їх 

задоволенні, пропонуємо внести зміни до КПК України, якими передбачити 

порядок звернення з клопотанням про проведення таких дій безпосередньо до 

слідчого судді. Останній, на нашу думку, більш виважено й об’єктивно 

підходитиме до вирішення цього питання та за обґрунтованості поданого 

клопотання і наявності підстав проведення слідчої (розшукової) або іншої 

процесуальної дії зобов’язував би слідчого, прокурора її провести. 
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Тому абзац 2 ч. 3 ст. 93 КПК України слід викласти у такій редакції: 

«Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) або 

інших процесуальних дій здійснюється шляхом подання слідчому судді 

відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому 

статтею 220
1
 цього Кодексу. Ухвала слідчого судді про відмову в задоволенні 

клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій або інших процесуальних дій може бути оскаржена в 

апеляційному порядку. Ухвала про проведення слідчої (розшукової) дії, негласної 

слідчої (розшукової) дії, іншої процесуальної дії виконується негайно особою, 

якій доручено її проведення».  

Разом із тим, частину першу ст. 309 КПК України необхідно доповнити 

новим пунктом 13 такого змісту: «відмову в проведенні слідчих (розшукових) 

дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій».  

3.3 Проведений нами аналіз численних публікацій, присвячених 

негласним слідчим (розшуковим) діям, показав, що у теорії кримінального 

процесу недостатньо уваги приділяється визначенню напрямів використання 

цих процесуальних дій під час досудового розслідування окремих різновидів 

злочинів. Аналіз як етимології терміна негласні слідчі (розшукові) дії, так і їх 

пошуково-пізнавальних можливостей дозволив типові негласні слідчі 

(розшукові) дії, які проводяться у кримінальних провадженнях щодо 

корупційних злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг, умовно розділити на ті, які спрямовані суто на 

отримання доказів (аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних 

інформаційних систем, спостереження за особою, спеціальний слідчий 

експеримент), на вирішення розшукових завдань (встановлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу) та подвійного призначення 

(моніторинг банківських рахунків). Їх використання для отримання доказів або 

розшуку під час досудового розслідування залежить від особливостей 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1468581976869798#n2087
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механізму скоєння конкретного корупційного злочину, а також 

посткримінальної поведінки особи, яка його вчинила. Кінцева оцінка 

результатів здійснення негласних слідчих (розшукових) дій для прийняття 

рішення щодо використання їх у доказуванні під час досудового розслідування 

можлива лише після їх перевірки та підтвердження за підсумками інших 

процесуальних дій (негласних слідчих (розшукових), слідчих (розшукових) дій 

тощо). Специфічною та обов’язковою умовою для використання відомостей, 

одержаних під час негласної слідчої (розшукової) дії, в доказуванні у 

змагальному кримінальному проваджені є зняття з її протоколу та додатків до 

нього грифу таємності, а також з клопотання та процесуального рішення щодо 

його проведення.  

3.4 Витребування як спосіб збирання доказів слід визначити як 

пред’явлення сторонами обвинувачення чи захисту органам державної влади, 

органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, 

службовим і фізичним особам письмової вимоги про надання речей, 

документів, відомостей; виконання вимог адресатами; прийняття сторонами 

обвинувачення та захисту об’єктів і фіксація цих дій в кримінальному 

провадженні.  

Витребування речей або документів здійснюється за таких умов: 

1) достовірно відомо, у кого чи де зберігається предмет чи документ; 

2) запитуваний об’єкт не містить охоронювану законом таємницю; 3) є підстави 

вважати, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організацій, службові та фізичні особи подають 

предмет чи документ добровільно; 4) обстановка, у якій він зберігається, не має 

доказового значення, або вона мала таке значення раніше, але початковий 

зв’язок об’єкта з обстановкою вже порушено перебігом події; 5) відсутня 

загроза того, що документ або предмет будуть знищені чи сфальсифіковані в 

період між вимогою та їх наданням. 

 Зважаючи на відсутність відповідного нормативного припису в 

КПК України щодо визначення конкретної форми процесуального оформлення 
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витребування, та враховуючи обрані й апробовані практикою форми звернення, 

вбачається за необхідне у вітчизняному кримінальному процесуальному законі 

передбачити уніфіковану форму звернення сторін із вимогою про надання 

речей, документів або відомостей, що сприятиме одноманітності практичного 

застосування.  

У зв’язку з цим пропонуємо доповнити ч. 3 ст. 93 КПК України абзацом 

третім та четвертим такого змісту:  

«Про витребування речей і документів сторона обвинувачення виносить 

постанову, а про надання відомостей – запит. Постанова про витребування 

речей і документів повинна відповідати вимогам ст. 110 КПК України, а також 

містити відомості щодо речей або документів, які мають бути надані. У запиті 

повинно зазначатися: ким та у зв’язку з яким кримінальним провадженням він 

подається, які відомості повинні бути надані, дата звернення, місце та час його 

виконання. 

Витребування стороною захисту, потерпілим, представником юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, речей, копій документів, 

відомостей здійснюється у формі запиту, який повинен відповідати вимогам, 

зазначеним в абзаці третьому частини третьої цієї статті». 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ У 

ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ, 

ВЧИНЕНИХОКРЕМОЮ КАТЕГОРІЄЮ ОСІБ 

 

4.1. Правовий статус осіб, зазначених у статті 480 КПК України та 

його вплив на початок досудового розслідування вчиненого ними 

корупційного злочину 

 

Категорія правовий статус особи в теорії права розглядається як система 

законодавчо встановлених та гарантованих державою прав, свобод, законних 

інтересів і обов’язків суб’єкта суспільних відносин [178, с.366; 17, с.142; 408, 

с.96; 102, с.25-32]. Ключовими структурними елементами правового статусу 

особи виступають суб’єктивні права, законні інтереси, юридичні обов’язки, 

гарантії здійснення прав і обов’язків [511, с.58; 239, с.129]. Визначення та 

змістовне наповнення кожного з наведених елементів правового статусу особи 

відбувається під впливом домінуючих увідповідній державі уявлень про права, 

свободи, інтереси людини, громадянина, гарантії їх реалізації та засоби їх 

захисту, механізм правового регулювання правовідносин, порядку набуття та 

реалізації певною особою її суб’єктивних прав та обов’язків, а також реальних 

соціальних, політичних, економічних умов в державі.  

Рівність перед законом і судом є однією з ключових засад кримінального 

провадження. Її визначення законодавцем у частині 1 статті 10 КПК України як 

не можливості існування привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, 

передбачених КПК України, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також 

за мовними або іншими ознаками, спрямоване не тільки на констатацію 

слідування міжнародним та конституційним стандартам справедливого 

правосуддя при унормуванні кримінальної процесуальної діяльності, але й 
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невід’ємності isonomia від практики здійснення кримінального провадження в 

нашій державі. Водночас, у частині 2 статті 10 КПК України визначено, що 

певні категорії осіб під час кримінального провадження користуються 

додатковими гарантіями. Як приклад, у цій нормі наведені неповнолітні, 

іноземці, особи з розумовими і фізичними вадами, однак, серед них й особи, які 

перелічені у статті 480 КПК України. Існування таких додаткових гарантій є 

наслідком розуміння того, що об’єктивно існуючою складовою суспільно-

правової дійсності є, як правильно зазначає В.С. Боднар, нерівність індивідів 

або зовнішніх умов, тому невід’ємною складовою принципу рівності у праві є 

положення про те, що до всіх суб’єктів повинно бути неоднакове ставлення 

(справедлива нерівність) [с.11-12]. 

Питання змісту правового статусу осіб, які перелічені у статті 480 

КПК України, та гарантій їх діяльності досліджували у своїх численних працях 

Ю.Ю. Бальцій, В.Б. Барчук, Д.М. Бєлов, А.М. Бірюкова, О.В. Бойко, 

О.Т. Волощук, Н.Г. Григорук, О.І. Гриценко, Г.М. Доросінська, В.С. Єгорова, 

М.В. Косюта, Л.Л. Лабенська, О.В. Литвин, С.М. Логінова, Л.М. Москвич, 

В.І. Невидомий, О.І. Радченко, Д.С. Роговенко, М.Д. Савенко, Л.В. Тацій, 

О.В. Чернецька, В.А. Шатіло та інші [43; 48; 61; 62; 67; 110; 140; 143; 157; 169; 

266; 307; 322; 375; 384; 469; 494; 549; 625; 634]. Однак, слід зазначити те, що 

правовий статус народного депутата України, судді Конституційного Суду 

України, професійного судді, а також присяжного і народного засідателя на час 

здійснення ними правосуддя, Голови, члена Вищої ради правосуддя, Голови, 

заступника Голови, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

кандидата у Президенти України, Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, Голови, іншого члена Рахункової палати, депутата місцевої ради, 

адвоката, Генерального прокурора, його заступника, прокурора Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, Директора та працівників Національного 

антикорупційного бюро України, члена Національного агентства з питань 

запобігання корупції у взаємозв’язку з положеннями КПК України 2012 року не 

визначався як предмет дослідження. Визначення у главі 37 КПК системи 
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винятків в режимі правового регулювання здійснення кримінального 

провадження відносно даних осіб обумовлене тим, що зайняття цих посад 

зумовлює не тільки набуття особами високого соціального положення, але й 

особливе суспільне значення їх професійної діяльності, однією з постійних рис 

якої є конфлікти, через що є висока ймовірність для них порівняно із 

пересічними громадянами або іншими особами, які здійснюють службову 

діяльність та професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, 

стати об’єктом протиправних дій з боку інших осіб з метою відсторонення їх 

від виконання своїх функцій, а у випадках реального вчинення ними 

кримінальних правопорушень – може викликати упереджене ставлення до них 

не тільки з боку пересічних громадян, але й з боку службових осіб прокуратури 

та інших правоохоронних органів. Основу нормативних положень особливого 

порядку кримінального провадження щодо окремої категорії осіб становлять 

норми Конституції України та галузевих нормативно-правових актів, які 

визначають зміст правового статусу осіб, перелічених у статті 480 КПК 

України, зокрема гарантії їх діяльності. Порівняльний аналіз положень чинного 

вітчизняного законодавства свідчить, що законодавець диференційовано 

підходить до встановлення цих гарантій. Так, найсуттєвішим обсягом гарантій 

діяльності наділені: 

1) Народні депутати України, яким відповідно до положень ст. 80 

Конституції України забезпечено депутатську недоторканість, яку згідно з 

рішенням Конституційного Суду України необхідно розуміти як елемент 

статусу народного депутата України, конституційну гарантію безперешкодного 

та ефективного здійснення народним депутатом України своїх повноважень і 

передбачає звільнення його від юридичної відповідальності у визначених 

Конституцією  України випадках та особливий порядок притягнення народного 

депутата України до кримінальної відповідальності, його затримання, арешту, а 

також застосування інших заходів, пов’язаних з обмеженням його особистих 

прав і свобод [475]. У статті 27 Закону України «Про статус народного депутата 

України» від 17.11.1992 № 2790-XII та статті 482 КПК України уточнено, щодо 
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інших заходів, пов’язаних з обмеженням особистих прав і свобод, відносяться 

обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, 

транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також 

порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції та застосування інших заходів, зокрема негласних слідчих 

(розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи 

народного депутата; 

2) Судді Конституційного Суду України. Їх незалежність та 

недоторканість гарантується:  

- забороною впливу на них у будь-якій формі;  

- неможливістю без згоди Конституційного Суду України їх затримання 

або утримування під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку 

судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення 

тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також неможливістю притягнення до 

відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та 

надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного 

проступку (ст. 149 Конституції України); 

3) судді, а також присяжні на час здійснення ними правосуддя відповідно 

до статті 126 Конституції України, а також статей 49, 52, 64 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, частини 3 

статті 31, статей 58-61 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 

21.12.2016 № 1798-VIII та статтями 481, 482 КПК України гарантовані 

недоторканість та імунітет. Так, компонентами такого статусу є: 

- неможливість без згоди Вищої ради правосуддя затримати або 

утримувати їх під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку 

суду, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення 

тяжкого або особливо тяжкого злочину;  

- притягнення до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за 

винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку, при чому таке 

затримання повинно бути необхідним для попередження вчинення злочину, 
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відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження 

доказів цього злочину;  

- неможливість піддання приводу чи примусовій доставці до будь-якого 

органу чи установи, крім суду, за винятком випадків, коли відповідно до 

чинного законодавства надана згода на затримання або утримування його під 

вартою чи арештом; 

- можливість повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення лише Генеральним прокурором або його заступником; 

- особливий порядок тимчасового відсторонення судді від здійснення 

правосуддя Вищою радою правосуддя на підставі вмотивованого клопотання 

Генерального прокурора або його заступника в порядку, встановленому 

законом на строк не більше двох місяців у зв’язку з притягненням до 

кримінальної відповідальності, та продовження цього строку; 

- здійснення стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих 

дій, що можуть проводитися лише з дозволу суду, на підставі судового рішення 

суду, найбільш територіально наближеного до суду, в якому обвинувачений 

обіймає чи обіймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної 

одиниці, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора або його 

заступника, керівника регіональної прокуратури або його заступника; 

4) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини також 

відповідно до положень частини 3 статті 20 Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 

№ 776/97-ВР користується правом недоторканності на весь час своїх 

повноважень, зміст якого становить:  

- неможливість без згоди Верховної Ради України бути притягнутим до 

кримінальної відповідальності або підданим заходам адміністративного 

стягнення, що накладаються в судовому порядку, затриманим, заарештованим, 

підданим обшуку, а також особистому огляду;  

- можливість бути повідомленим про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення тільки Генеральним прокурором; 
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5) Адвокати. Відповідно до статті 22, пунктів 1-4, 10-13 частини 1, 

частини 2 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 05.07.2012 № 5076-VI та статті 161, частини 2 статті 275, статей 481, 483 

КПК України гарантіями їх діяльності є:  

- заборона вимагати від адвоката надання відомостей, що є адвокатською 

таємницею;  

- неможливість бути допитаним щодо питань, які становлять адвокатську 

таємницю, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, 

звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому 

законом;  

- можливість проведення відносно адвокатів оперативно-розшукових 

заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися винятково з дозволу суду, 

тільки на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального 

прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, 

міста Києва та міста Севастополя;  

- заборона проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення 

документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності, залучати 

адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-

розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане 

або може призвести до розкриття адвокатської таємниці, втручання у приватне 

спілкування адвоката з клієнтом, внесення подання слідчим, прокурором, а 

також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції 

адвоката у справі, втручання у правову позицію адвоката;  

- встановлення, що орган або посадові особи, які затримали адвоката або 

застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це 

відповідну раду адвокатів регіону; 

- можливість здійснення повідомлення про підозру адвокату у вчиненні 

кримінального правопорушення виключно Генеральним прокурором, його 

заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та 

міста Севастополя;  
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- заборона притягувати до кримінальної чи іншої відповідальності 

адвоката або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із 

здійсненням адвокатської діяльності згідно із законом;  

- визначення, що не можуть бути підставою для притягнення адвоката до 

відповідальності його висловлювання у справі, зокрема ті, що відображають 

позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не 

порушуються професійні обов’язки адвоката;  

- обов’язковість врахування слідчим суддею, судом у своєму рішенні у 

разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, 

приміщень, де особа здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до 

речей і документів адвоката чи застосування заходу забезпечення 

кримінального провадження неможливості вилучити під час їх проведення 

документів, які становлять адвокатську таємницю, обов’язковість забезпечення 

присутності при проведенні наведених вище процесуальних дій представника 

ради адвокатів регіону; 

6) Член Національного агентства з питань запобігання корупції, якому 

відповідно до частини 5 статті 9 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 № 1700-VII забезпечено: 

- повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

лише Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального 

прокурора); 

- можливість звернення з клопотанням про відсторонення від посади, у 

випадках, коли він є підозрюваним або обвинуваченим у вчиненні злочину, у 

визначеномузаконом порядку Генеральним прокурором або його заступником. 

Значно менший обсяг гарантій діяльності, в розглядуваному нами 

контексті, мають кандидат у Президенти України (за винятком того випадку, 

коли ним є чинний Президент України, якій згідно зі статтею 105 Конституції 

України на час виконання своїх повноважень користується недоторканістю, 

компонентом якої, як зазначив Конституційний Суд України, є те, що 

Президент України на час виконання ним своїх повноважень не несе 
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кримінальної відповідальності і проти нього не може бути розпочате досудове 

розслідування) [476] Голова, інший член Рахункової палати, депутат місцевої 

ради, Генеральний прокурор, його заступник, прокурор Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, Директор та працівники Національного 

антикорупційного бюро України, Голова, заступник Голови, член Вищої ради 

правосуддя, Голова, заступник Голови, член Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України. Щодо цих осіб визначена можливість письмового повідомлення 

їм про підозру відповідно до статті 481 КПК Генеральним прокурором, його 

заступником або керівником регіональної прокуратури у межах його 

повноважень, а відповідні профільні закони України містять нормативні вимоги 

щодо:  

- рівного та неупередженого ставлення органів державної влади, органів 

влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх 

службових та посадових осіб до кандидатів на пост Президента України 

(пункт 4 частини 4 статті 3 Закону України «Про вибори Президента України» 

від 05.03.1999 № 474-XIV); 

- заборони втручання в діяльність голови чи іншого члена Рахункової 

палати (пункт 2 частини 1, частина 5 статті 3 Закону України «Про Рахункову 

палату» від 02.07.2015 № 576-VIII), незаконного втручання в діяльність 

Національного антикорупційного бюро (частина 3 статті 4 Закону України 

«Про Національне антикорупційне бюро» від 14.10.2014 № 1698-VII), 

незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень прокурора 

(пункт 3 частини 1 статті 16 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 

№ 1697-VII); 

- відсутності відповідальності депутатів місцевих рад за виступи на 

засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп 

(частина 4 статті 30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 

11.07.2002 № 93-IV). 

Як зазначає Є.В. Кузьмічова, особливостями провадження щодо окремої 

категорії осіб є: повідомлення про підозру (стаття 481 КПК України); 
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затримання і обрання запобіжного заходу; обшук, огляд особистих речей і 

багажу, транспорту, житлового чи службового приміщення; порушення 

таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; 

застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих дій, що відповідно 

до закону обмежують права і свободи (стаття 482 КПК України) [296]. Однак, 

наведені вище положення чинного вітчизняного законодавства та практика 

його застосування свідчить про те, що правовий статус окремих осіб, 

перелічених у статті 480 КПК України, впливає й на початок кримінального 

провадження, щодо вчинення ними корупційного злочину, хоча це не отримало 

прямого визначення у главі 37 КПК. Тут йдеться не тільки про неможливість 

розпочати досудове розслідування відносно кандидата у Президенти України, 

якщо ним є чинний Президент України. 

Трансформація механізму початку досудового розслідування стала 

однією з найбільш обговорюваних питань серед науковців та практиків з 

моменту представлення ще проекту нині чинного КПК. І не дивно, тому що 

запропоновані новації, викладені у статті 214 КПК України, по суті виключили 

рішення слідчого, прокурора про початок досудового розслідування з переліку 

процесуальних, а відтак, по-перше, створили умови для зниження вимог до їх 

законності та обґрунтованості, а, по-друге, виключили можливість оскарження 

їх підстав в порядку, визначеному Главою 26 КПК України. Обґрунтуванню 

цього та визначенню процесуальних можливостей захисту прав осіб, відносно 

яких розпочинається досудове розслідування, приділили увагу Ю.І. Азаров, 

Ю.П. Аленін, О.В. Баганець, О.А. Вакулік, Н.В. Глинська, Л.М. Лобойко, 

О.Г. Русанова, О.Ю. Татаров, В.І. Фаринник, О.О. Цимбалистенко, 

Л.В. Черечукіна та багато інших правознавців [20; 38; 78; 121; 320; 489; 544; 

605; 622; 624]. В аспекті нашого дослідження привертає до себе увагу ініціатива 

Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України висловлена у 

її висновку щодо питання про початок кримінального провадження стосовно 

суддів, яке пов’язане зі здійсненням ними судочинства від 01.07.2013. Так, у 

ньому зазначено, що внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 
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розслідувань стосовно суддів за заявами громадян, які не погоджуються з 

прийнятими процесуальними рішеннями при розгляді справ за їх участю у 

КПК України 2012 року, після внесення змін до частини 3 статті 48 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» Законом України від 13.04.2012 

№ 4651-VI, яким положення про те, що постанову про порушення кримінальної 

справи, якою розпочиналось досудове слідство щодо судді, мав право винести 

лише Генеральний прокурор України або його заступник, було виключено, а у 

КПК 2012 року з 21 листопада 2012 року запроваджено процедуру в статті 214 

КПК, згідно з якою внести відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та розпочати розслідування, в тому числі щодо судді, може 

слідчий і прокурор, а не Генеральний прокурор України або його заступник, як 

це було до внесених змін Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України» (№ 4652-VI). Такі зміни призвели до 

зниження рівня гарантій недоторканості і незалежності суддів, встановлених 

законами [101]. Цей висновок Судової палати у кримінальних справах 

Верховного Суду України випливає з Рішення Конституційного Суду України у 

справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне 

тлумачення положень частин 1, 2 статті 126 Конституції України та частини 2 

статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів 

як складову їхнього статусу)від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004, згідно з яким 

«не допускається зниження рівня гарантій незалежності і недоторканності 

суддів в разі прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів» 

(п. 4.1) [478]. Враховуючи наведене, Судова палата запропонувала внести зміни 

у статтю 214 КПК України, де передбачити обов’язок вносити до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального 

правопорушення особами, щодо яких здійснюється особливий порядок 

кримінального провадження (ст. 480 КПК України), особами, зазначеними 

уст. 481 КПК України (тобто Генеральним прокурором або його заступником), 

які здійснюють повідомлення про підозру щодо окремої категорії осіб [101]. На 
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нашу думку, на заваді реалізації наведених вище пропозицій Судової палати у 

кримінальних справах Верховного Суду України стають кілька причин: 

- по-перше, якщо запровадити відповідну процедуру початку досудового 

розслідування тільки відносно осіб, перелічених у статті 481 КПК України, 

повідомлення про підозру яким може здійснювати Генеральний прокурор або 

його заступник, то в нерівних умовах з особами, вказаними у пунктах 2-4 

статті 481 КПК України, опиняються адвокати, депутати місцевої ради, 

депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільський, селищний, 

міський голова, письмове повідомлення про підозру яким, поряд із 

Генеральним прокурором або його заступником, може здійснювати й керівник 

регіональної прокуратури. Це буде порушенням концепції справедливої 

нерівності, яка покладена в основу визначення кола осіб, щодо яких 

сформовано особливий порядок кримінального провадження у главі 37 

КПК України; 

- по-друге, зміни до Конституції України, які набули чинності 30 вересня 

2016 року. Так, у частині 2 статті 126 Конституції України передбачено, що без 

згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано 

під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за 

винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину. І хоча відповідних змін та доповнень до статті 482 

КПК України не було внесено, однак, виходячи з того, що згідно із частиною 2 

статті 8 Конституції України її норми є нормами прямої дії, маємо підстави для 

моделювання процесу правозастосування норм частини 2 статті 126 

Конституції України та статті 214 КПКУкраїниу редакції, яку запропонувала 

Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України. Змоделюємо, 

наприклад, ситуацію, коли особа звернулася до органу прокуратури, який 

розташований поза межами Києва із заявою про вимагання суддею 

неправомірної вигоди у великому розмірі та передачу предмета неправомірної 

вигоди за два дні. За таких умов, прокуророві спочатку необхідно звернутися до 

Генерального прокурора або його заступника (керівника Спеціалізованої 
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антикорупційної прокуратури), щоб вони розглянули цю заяву та прийняли 

рішення про внесення чи відмову у внесенні відповідних відомостей до ЄРДР. 

Усе це необхідно зробити протягом 24 годин з моменту подання цієї заяви до 

органу прокуратури. Одночасно повинно бути вирішене питання Генеральним 

прокурором або його заступником (керівником Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури) про доручення проведення досудового 

розслідування Національним антикорупційним бюро. На пересилку цих 

матеріалів до бюро, їх розгляд його керівництвом, вирішення питання про 

визначення конкретного детектива, який буде здійснювати досудове 

розслідування, внесення ним відповідних відомостей до ЄРДР про прийняття 

до свого провадження кримінальне провадження, здійснення відповідних 

процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на 

забезпечення проведення контролю за вчиненням злочину, вирішення 

відповідних організаційних питань щодо підготовки до їх безпосереднього 

проведення потрібен не один і не два дні. Слідчій практиці відомі непоодинокі 

випадки, коли судді та інші службові особи, знаючи специфіку початку 

кримінального провадження, отримання дозволів на проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, проведення обшуку, навмисно визначають дуже 

стислі терміни для передачі неправомірної вигоди, щоб унеможливити 

документування їх протиправної діяльності, а відтак, при запровадженні 

запропонованих Судовою палатою у кримінальних справах Верховного Суду 

України змін до статті 214 КПК України буде неможливим документувати 

протиправні дії суддів, а також присяжних, народних засідателів, та 

забезпечувати притягнення їх до кримінальної відповідальності за корупційні 

злочини як це можливо здійснювати завдячуючи змінам до частини 2 статті 126 

Конституції України. Не слід ототожнювати внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, як на це правильно звертає увагу 

Л.М. Лобойко, з початком кримінального переслідування. Протидіяти свавіллю 

представників сторони обвинувачення слідчий суддя вправі шляхом відмови у 

задоволенні їхніх клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій і про 



348 
 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження [320, с.51-52]. 

Тому для ускладнення процедури внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань щодо кримінальних правопорушень, вчинених 

особами, переліченими у статті 480 КПКУкраїни, ми не вбачаємо підстав. 

У зв’язку з цим ще зазначимо, що проблеми виникатимуть і з 

застосуванням положень частини 2 статті 126 Конституції України. Відповідно 

до статей 208, 209 та частини 2 статті 278 КПКУкраїни суддя, який був 

затриманий детективом Національного антикорупційного бюро під час або 

відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину 

в результаті проведення контролю за вчиненням злочину, не пізніше двадцяти 

чотирьох годин з моменту затримання повинно бути вручене письмове 

повідомлення про підозру. За пунктом 3 частини 1 статті 481 КПК таке 

повідомлення судді може здійснити виключно Генеральний прокурор України 

або його заступник. Ще до початку здійснення комплексу процесуальних дій, 

пов’язаних із контролем за вчиненням злочину суддею, необхідно готувати 

проект такого повідомлення про підозру, повідомляти Генерального прокурора 

або його заступника (керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) 

про заходи, які будуть здійснюватися відносно судді, а також вирішувати 

питання про негайну доставку затриманого судді до м. Києва, щоб вказані 

прокурори у визначений законом строк здійснили повідомлення судді про 

підозру, або той же керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

виїхав для цього до населеного пункту, де розташований ізолятор тимчасового 

тримання, в якому знаходиться затриманий суддя, або медичний заклад, до 

якого суддя може бути госпіталізований через погіршення стану здоров’я 

внаслідок його затримання тощо. 

Не дивлячись на критику пропозицій Судової палати у кримінальних 

справах Верховного Суду України ми не можемо не звернути увагу на те, що в 

обґрунтуванні її висновку щодо питання про початок кримінального 

провадження стосовно суддів звернуто увагу на негативні тенденції практики 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Так, на 
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прикладі розпочатих досудових розслідувань щодо суддів Євпаторійського 

міського суду Ш.О.М. і З.І.О.по частині 1 статті 364 КПК Судова палата цілком 

обґрунтовано вказала, що при вирішенні питання про наявність у діях судді 

ознак складу злочину згідно з Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку 

в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС 

України від 19.11.2012 № 1050 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 17.12.2012 за № 2095/22407,1 і внесенні їх до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, слід брати до уваги і роз’яснення, що містяться 

у постанові Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007 «Про 

незалежність судової влади» «відповідно доч. 5 ст. 124 Конституції України 

судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України і тому 

вважаються законними, доки вони не скасовані в апеляційному чи касаційному 

порядку або не переглянуті компетентним судом в іншому порядку, 

визначеному процесуальним законом, в межах провадження справи, в якій вони 

ухвалені» [445], тобто у внесених відомостях до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань повинні отримувати відображення всі елементи складу 

кримінального правопорушення. І це відноситься до всіх кримінальних 

правопорушень, а не тільки тих, які вчинені суддями.  

Одним з ключових елементів складів корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, є особа, яка їх вчиняє. Наслідками встановлення того, що 

такою особою є наведена у статті 480 КПКУкраїни, є не тільки здійснення 

досудового розслідування в особливому порядку, який передбачений Главою 37 

КПК, але й визначення підслідності кримінального провадження відповідно до 

положень статті 216 КПК за детективами Національного антикорупційного 

бюро або слідчими Державного бюро розслідувань. Такі дані згідно з пунктом 4 

                                                           
1
 Примітка: ця Інструкція втратила чинність згідно із наказом МВС України від 06.11.2015 № 1377. 

Однак,Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події, яка затверджена цим наказом, містить аналогічні положення щодо 

порядку розгляду заяв або повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення у органі національної 

поліції. 
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частини 5 статті 214 КПК та підпунктом 2.1 розділу І Положення про порядок 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом 

Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139, можуть бути 

встановлені виходячи з відомостей про дану особу, наведених у заяві про 

корупційний злочин, який готується, вчиняється чи вчинений, або виявлення з 

іншого джерела (наприклад, у результаті перевірки цих відомостей шляхом 

звернення до відомостей, які містяться на офіційних сайтах відповідних 

органів, установ, організацій тощо). Здійснення досудового розслідування 

уповноваженим органом досудового розслідування є вкрай важливим для 

визнання допустимими доказів, зібраних у такому кримінальному провадженні. 

У підрозділі 3.3 наводимо приклади зі слідчо-судової практики, коли докази 

зібрані слідчим органу досудового розслідування шляхом проведення 

процесуальних дій у кримінальному провадженні, підслідність яких віднесена 

до повноважень детективів Національного антикорупційного бюро, є 

недопустимими на підставі положень частини 5 статті 36, пункту 2 частини 3 

статті 87 КПК України. Тому щоб не повторюватись, звернемо увагу на те, що 

прокурори місцевих прокуратур при отриманні заяв або повідомлень про 

корупційні злочини, в яких містяться відомості про те, що вони готуються, 

вчиняються або вчинені особами, наведеними у статті 480 КПК України, 

повинні внести відомості про цей злочин до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань відповідно до положень статей 25 та 214 КПК і не пізніше 

наступного дня направити матеріали досудового розслідування за підслідністю 

до відповідного територіального підрозділу Національного антикорупційного 

бюро або Державного бюро розслідувань. Безумовно, що такі вимоги КПК у 

період становлення даних правоохоронних органів, відсутності їх 

територіальних підрозділів, які б забезпечували охоплення ними всієї території 

нашої держави і відповідно своєчасне реагування на заяви, повідомлення про 

кримінальні правопорушення та здійснення досудового розслідування 

підслідних їмкорупційних злочинів, впливають на своєчасність здійснення 

процесуальних дій, спрямованих на їх документування, однак, їх ігнорування 
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призводить до істотного порушення прав і свобод людини, а відтак визнання 

зібраних доказів недопустимими. Для оптимізації прокурорського нагляду 

вищими прокурорами за дотриманням правил підслідності щодо кримінальних 

правопорушень, вчинених особами, переліченими у статті 480 КПК України, 

своєчасного визначення належного органу досудового розслідування та 

недопущення збирання доказів у кримінальному провадженні не 

вповноваженим органом досудового розслідування вважаємо, що необхідно 

внести зміни до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 

06.04.2016 № 139, шляхом доповнення його пунктом 5 розділу VI Контроль та 

нагляд положення у такій редакції: «5. Рух кримінального провадження щодо 

кримінальних правопорушень, вчинених особами, переліченими у статті 480 

КПК України, контролюється Генеральною прокуратурою». У свою чергу, для 

реалізації цього необхідно доповнити картку про кримінальне правопорушення 

(Додаток 1 до Положення) підпунктами 10.2 Рід занять, службове становище 

установленої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (за 

Довідником 8), 10.2.1 Державний службовець 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 

7 (7) категорії (Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI), 10.2.2 Державний 

службовець категорії А (1), Б (2), В (3), ранги 1 (4), 2 (5), 3 (6), 4 (7), 5 (8), 6 (9), 

7 (10) (Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII), 10.2.3 Посадова особа 

місцевого самоврядування 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7) категорії. 

Відповідні доповнення повинні відбутися й у автоматизованій системі, яка 

забезпечує функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Збирання, зберігання, облік таких відомостей з самого початку досудового 

розслідування забезпечить у Генеральній прокуратурі постановку на контроль 

кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень, вчинених 

особами, переліченими у статті 480 КПКУкраїни, та відомостей щодо органу 

досудового розслідування, який розслідує кримінальне провадження, і 

відповідно недопущення здійснення досудового розслідування не 

вповноваженим органом досудового розслідування, а відтак й збирання доказів, 
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які згідно із нормативними приписами пункту 2 частини 3 статті 87 

КПК України будуть визнані недопустимими [645, с. 186-195; 671, с.106-110]. 

 

4.2 Особливості здійснення окремих слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій щодо окремої категорії осіб 

 

У теорії кримінального процесу процесуальну форму розглядають як 

порядок і умови вчинення процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень 

і всієї їх сукупності, точно й детально встановлені законом умови вчинення, 

послідовність оформлення кримінально-процесуальних дій та рішень [693, 

с.102-103; 490, с.13; 321, с.15; 507, с.235]. Об’єктивна потреба у забезпеченні 

судового захисту прав, свобод і законних інтересів суб’єктів кримінальної 

процесуальної діяльності на всіх її етапах, як правильно зазначає О.В. Шило, 

викликала необхідність пошуку законодавцем нових форм реалізації судової 

влади у кримінальному судочинстві [687, с.180]. Їх пошук відбувається умежах 

доктрини диференціації процесуальної форми за двома напрямами – її 

спрощення або ускладнення [330]. Система нормативно визначених вимог до 

порядку здійснення кримінального провадження щодо кримінальних 

правопорушень, вчинених особами, переліченими у статті 480 КПК, 

сформована у Главі 37 КПК. При цьому слід зазначити, що з оглядуна 

нормативні положення абзацу другого частини 1 статті 6 КПК винятково ця 

глава визначає особливості кримінального провадження щодо таких осіб. 

Аналіз норм Глави 37 КПК України свідчить, що нею встановлені додаткові 

вимоги до процесуальної форми повідомлення про підозру особам, переліченим 

у статті 480 КПК (стаття 481 КПК України), порядку прийняття процесуальних 

рішень щодо затримання й обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою чи домашнього арешту суддям та народному депутату України (частини 

1, 2 статті 482 КПК України), притягнення народного депутата України до 

кримінальної відповідальності (частина 2 статті 482 КПК України), обшуку, 

огляду особистих речей і багажу, транспорту, житлового чи службового 
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приміщення, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної 

та іншої кореспонденції, застосування інших заходів, у тому числі негласних 

слідчих дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного 

депутата України (частина 3 статті 482 КПК України) та інформування 

державних та інших органів чи службових осіб про застосування запобіжного 

заходу, ухвалення вироку щодо осіб зазначених у статті 480 КПК (статті 483 

КПК України). Слід також звернути увагу на те, що у частині 4 статті 482 КПК 

вказано, що особливості порядку притягнення народного депутата України до 

відповідальності визначаються Конституцією України, Законом України «Про 

статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України. 

Однак, факт полягає в тому, що у чинному вітчизняному законодавстві, яке 

визначає правовий статус не тільки народних депутатів України, а й інших осіб, 

перелічених у статті Главі 37 КПК України, містяться нормативні вимоги щодо 

особливостей здійснення кримінального провадження щодо вчинених ними 

кримінальних правопорушень. З’ясування змісту процесуальної форми 

здійснення кримінального провадження щодо кожної категорії осіб, які 

перелічені у статті 480 КПК України передусім визначальне значення для 

оцінки допустимості доказів, зібраних у таких провадженнях під час 

досудового розслідування. Розглянемо послідовно нормативні приписи, за 

якими з цими особами можуть проводитися окремі слідчі (розшукові) дії.  

Такі приписи можна розділити на загальні, які мають відношення до всіх 

осіб, перелічених у статті 480 КПКУкраїни, та спеціальні – до окремої категорії 

з цих осіб. 

Загальною умовою застосування під час досудового розслідування 

нормативних положень кримінального провадження щодо окремої категорії 

осіб є наявність відомостей у слідчого або прокурора, які свідчать про те, що 

кримінальне правопорушення вчинене однією з осіб, перелік яких наведений у 

статті 480 КПК України, або така особа готується до вчинення кримінального 

правопорушення.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
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Спеціальні умови прямо пов’язані зі специфікою гарантування їх 

діяльності. Так, той факт, що певна особа є народним депутатом України, 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, суддею 

Конституційного Суду України чи суддею не означає можливості повідомлення 

їм про підозру в порядку статей 276-279 та 481 КПК. Для цього необхідно 

отримати згоду від Верховної Ради України на притягнення народного депутата 

України до кримінальної відповідальності, затримання та обрання стосовно 

нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини – на притягнення до кримінальної 

відповідальності, затримання, арешт, піддання обшуку, а також особистому 

огляду, а стосовно суддів – Вищої Ради правосуддя у випадках їх затримання 

або обрання стосовно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

чи арешту. По суддях Конституційного Суду України відповідна згода повинна 

бути отримана від Конституційного Суду України [654, с.133-135]. Важливо 

зазначити, що такі рішення щодо народних депутатів повинні бути прийняті на 

підставі та у порядку встановленому статтею 80 Конституції України, 

статтею 27 Закону України «Про статус народного депутата України» від 

17.11.1992 № 2790-XII, частиною 3 статті 76, статтями 218-221 Регламенту 

Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про регламент 

Верховної Ради України» від 10.02.2010 №1861-VI, частиною 2 статті 482 

КПКУкраїни, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 

частиною 3 статті 20 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР, судів Конституційного 

Суду України – статтею 149 Конституції України, статтею 24 Закону України 

«Про Конституційний Суд України» від 13.07.2017 № 2136-VIII, суддів – 

статтею 126 Конституції України, частиною 3 статті 31, статтями 58-61 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII, статтею 155-

1, частиною 1 статті 482 КПК. І слід мати на увазі, що така згода повинна бути 

чинною не тільки на момент прийняття відповідних процесуальних рішень у 

кримінальному провадженні, а й протягом усього кримінального провадження. 
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Скасування відповідного рішення Верховної Ради України, Вищої ради 

правосуддя чи Конституційного Суду України виключає можливість подальшої 

реалізації процесуальних рішень, згоду на прийняття яких вони дали. Як 

приклад можна навести ситуацію, яка склалася у кримінальному провадженні 

від 19 жовтня 2015 року № 42015000000002275 по обвинуваченню народного 

депутата України І.В. Мосійчука у вчиненні кримінальних правопорушень, 

передбачених частинами 2, 3 статті 296, частинами 1, 2 статті 350, частиною 4 

статті 368, частиною 1 статті 376, частиною 1 статті 377 КК України.20 вересня 

2016 року колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ 

Апеляційного суду міста Києва була постановлена ухвала, в якій було 

визначено, що оскільки на час передачі до суду в порядкустатті 291 КПК 

Україниобвинувального акта у кримінальному провадженні стосовно цієї 

особи, яка має статус народного депутата України, було скасовано постановою 

Вищого адміністративного суду України від 17 листопада 2015 року, яку 

залишено без змін постановою Верховного Суду України від 10 травня 2016 

року, згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, оформлену 

постановою Верховної Ради України [440], то колегія суддів вважає 

правильним висновок суду першої інстанції про неможливість призначення 

судового розгляду на підставі обвинувального акта стосовно особи, якій 

гарантована депутатська недоторканність, і щодо якої на момент складання 

обвинувального акта чинної згоди на притягнення цієї особи до кримінальної 

відповідальності не має. Суд наголосив, що притягнення до кримінальної 

відповідальності народного депутата України не може бути здійснено без згоди 

Верховної Ради України, що є невід’ємною складовою права обвинуваченого, 

який має статус народного депутата України, на захист. Порушення такого 

права свідчить про невиконання прокурором вимог статті 5 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка гарантує, що 

нікого не може бути позбавлено свободи, крім законногоув’язнення особи після 

засудження її компетентним судом, і відповідно до процедури, встановленої 

законом. На переконання колегії суддів призначення судового розгляду на 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1570/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#1570
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1866/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#1866
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910952/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#910952
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2019/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#2019
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2024/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#2024
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2230/ed_2016_05_12/pravo1/T124651.html?pravo=1#2230
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2230/ed_2016_05_12/pravo1/T124651.html?pravo=1#2230
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627791/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627791
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627791/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627791
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підставі обвинувального акта стосовно особи, яка має статус народного 

депутата України, без відповідної згоди Верховної Ради України, буде 

порушувати права та охоронювані законом інтереси такої особи, передбачені 

частиною 3 статті 80 Конституції України, статтею 27 Закону України «Про 

статус народного депутата України», статтями 218, 221 Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України» та статтею 482 КПК України, і є 

неприпустимим у кримінальному провадженні [585]. Ситуація у цьому 

кримінальному провадженні є показовою тим, що Вищий адміністративний суд 

України за підсумками розгляду позову народного депутата України 

І.В. Мосійчука до Верховної Ради України щодо визнання її дій 

неправомірними і визнання незаконною постанови Верховної Ради України 

«Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, 

затримання та арешт народного депутата України Мосійчука І.В.» від 17 

вересня 2015 року, встановив цілу низку порушень чинного законодавства, які 

стали підставами для задоволення позову народного депутата України [442], а 

саме: 

- усупереч вимогам Регламенту Верховної Ради України питання щодо 

надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, 

затримання та арешт не було попередньо підготовлено до розгляду на сесії 

Верховної Ради України Комітетом Верховної Ради України з питань 

Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, а отже, і не могло 

бути включено до порядку денного сесії Верховної Ради України 17 вересня 

2015 року; 

- щодо кожного виду запобіжного заходу стосовно народного депутата 

України, які можуть пропонуватися Генеральним прокурором, повинно бути 

подано окреме подання. Цим вимогам Регламенту подання не відповідало, але 

питання про повернення подання Генеральному прокурору вирішено не було; 

- Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації 

роботи Верховної Ради України подання Генерального прокурора України 

В.М. Шокіна про надання згоди на притягнення до кримінальної 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_235/ed_2016_06_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#235
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_478476/ed_2016_05_01/pravo1/T279000.html?pravo=1#478476
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_478476/ed_2016_05_01/pravo1/T279000.html?pravo=1#478476
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1594/ed_2016_01_28/pravo1/T101861.html?pravo=1#1594
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1607/ed_2016_01_28/pravo1/T101861.html?pravo=1#1607
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1607/ed_2016_01_28/pravo1/T101861.html?pravo=1#1607
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відповідальності народного депутата України на своєму засіданні не розглядав і 

жодного висновку з цього питання не надавав; 

- Мосійчуку І.В. не було запропоновано надати відповідні письмові 

пояснення Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації 

роботи Верховної Ради України щодо вчинення правопорушень, зазначених у 

поданні Генерального прокурора України від 17 вересня 2015 року, і він на час 

розгляду Верховною Радою України питання про згоду на притягнення його до 

кримінальної відповідальності, затримання та арешт із змістом подання не був 

ознайомлений, а тому, об'єктивно не мав можливості надавати відповідні 

пояснення; 

- саме подання Генерального прокурора України В.М. Шокіна містить у 

собі відомості стосовно семи епізодів правопорушень, його зміст у повному 

обсязі не був озвучений головуючим на сесії Верховної Ради України такопії 

завчасно не були надані кожному з народних депутатів України для 

ознайомлення. Продемонстрований народним депутатам України відеозапис 

стосувався лише одного епізоду правопорушення, зокрема епізоду щодо 

отримання неправомірної винагороди за сприяння приватному підприємцю 

отримати дозвіл на розроблення та видобування піску; 

- на засіданні сесії Верховної Ради України перед голосуванням народні 

депутати України, зокрема й народний депутат І.В. Мосійчук, не обговорювали 

подання Генерального прокурора України та час для запитань до суб’єкта 

подання і народного депутата України не відводився. Внаслідок цього народні 

депутати були позбавлені можливості отримати всебічну та повну інформацію 

стосовно усіх обвинувачень у скоєнні правопорушень та обставин, які могли 

вплинути на результати голосування, а врешті й об’єктивно визначитися у 

голосуванні [442]. 

Розглядаючи питання щодо значення надання дозволу щодо притягнення 

до кримінальної відповідальності народних депутатів України, 

Уповноваженого Верховної Ради України, застосування окремих запобіжних та 

інших заходів, пов’язаних з обмеженням особистих прав і свобод, суддів 
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Конституційного Суду України, суддів не можна оминути те, що у абзаці 

другому частини 1 статті 6 КПК України законодавець, як зазначали вище, у 

категоричній формі визначив винятковість значення положень Глави 37 

КПК України щодо порядку кримінального провадження щодо окремої 

категорії осіб. У частині 4 статті 482 КПК цієї Глави встановлено, що 

особливості порядку притягнення народного депутата України до 

відповідальності визначаються Конституцією України, Законом України «Про 

статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради Українита 

цим Кодексом. Щодо інших осіб, перелічених у статті 480 КПКУкраїни, 

подібних уточнень не має. Однак, як свідчить аналіз чинного законодавства, що 

формує правовий статус таких осіб та містить гарантії їх діяльності, вимоги до 

порядку прийняття окремих процесуальних рішень та здійснення 

процесуальних дій щодо Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини містяться у частині 3 статті 20 Закону України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР, суддів 

Конституційного Суду України у статті 149 Конституції України та у Законі 

України «Про Конституційний Суд України» від 13.07.2017 № 2136-VIII, так 

само й щодо суддів – у статті 126 Конституції України та у Законі України 

«Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII. Не слід забувати про 

адвокатів та членів Національного агентства з питань запобігання корупції, 

щодо яких особливості прийняття окремих процесуальних рішень та здійснення 

процесуальних дій визначені відповідно у статті 22, пунктах 1-4, 10-13 

частини 1, частини 2 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI та статті 161, частини 2 статті 275 

КПК України, та у частині 5 статті 9 Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14.10.2014 № 1700-VIІ.  

Ігнорувати встановлені законами України гарантії діяльності таких осіб 

неприпустимо. Водночас наявна редакція абзацу другого частини 1 статті 6 

КПК та Глави 37 КПК може розглядатися як перешкода до застосування у 

кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень інших 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2790-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
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законів, окрім тих, що визначають правовий статус народних депутатів 

України. Тому, для забезпечення належної реалізації правових гарантій осіб, 

перелічених у статті 480 КПК України, пропонуємо внести зміни та доповнення 

до абзацу другого частини 1 статті 6 КПК України та викласти її у такій 

редакції: 

«Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осіб 

визначаються відповідними положеннями Конституції України, міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

Главою 37 цього Кодексу та іншими законами України». 

Для проведення допитів осіб, перелічених у статті 480 КПК України, як 

підозрюваних ним у встановленому статтями 276-279, 481 КПК повинно бути 

письмово повідомлено про підозру: 

1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, сільському, селищному, міському голові – Генеральним 

прокурором, його заступником, керівником регіональної прокуратури у межах 

його повноважень; 

2) народному депутату України, кандидату у Президенти України, 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові або іншому 

члену Рахункової палати, прокурору Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, Директору або іншому працівнику Національного 

антикорупційного бюро України, заступникам Генерального прокурора, члену 

Національного агентства з питань запобігання корупції – Генеральним 

прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора); 

3) судді, судді Конституційного Суду України, присяжному на час 

виконання ним обов’язків у суді, Голові, заступнику Голови, члену Вищої ради 

правосуддя, Голові, заступнику Голови, члену Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, працівникам Національного антикорупційного бюро України  

Генеральним прокурором або його заступником; 

4) Генеральному прокурору - заступником Генерального прокурора. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n3854
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На практиці Генеральні прокурори України, їх заступники та керівники 

регіональних прокуратур дуже рідко особисто повідомляють про підозру. Вони 

підписують письмовий документ повідомлення про підозру, але вручення, 

роз’яснення його суті та прав підозрюваного особі доручають слідчому, який 

розслідує злочин. Стосовно допустимості таких дій існують протилежні позиції 

судових інстанцій. Так, наприклад, колегія суддів судової палати з розгляду 

кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва визначила, що 

обираючивідносно ОСОБА_4, якийє адвокатом, запобіжний захід у вигляді 

взяття під варту судом першої інстанції залишено поза увагою те, що під час 

досудового розслідування письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 не 

було здійснено відповідно до Глави 37 КПК та положень ст. 276, 481 КПК, за 

якими повідомлення про підозру адвокату повинно здійснюватись Генеральним 

прокурором, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, 

області, міста Києва або Севастополя. За матеріалами клопотання повідомлення 

про підозру ОСОБА_4, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 

частиною 3 статті 371, частиною 4 статті 27, частиною 2 статті 375 КК України, 

було підписано 12.08.2014 заступником Генерального прокурора 

А.В. Матіосом, але здійснено слідчим. На думку колегії суддів, уцьому випадку 

було порушено процедуру повідомлення про підозру ОСОБА_4 [584]. Однак, за 

аналогічних обставин колегія суддів Вищого адміністративного суду України 

не погодилася з доводами позивача та його представника про те, що ОСОБА_1, 

який є суддею Суворівського районного суду м. Одеси, не набув статусу 

підозрюваного, у зв’язку з тим, що в кримінальному провадженні відсутні 

відомості про вручення повідомлення про підозру Генеральним прокурором чи 

його заступником, а вручено було слідчим з огляду на наступне. Повідомлення 

про підозру судді ОСОБА_1 складено заступником Генерального прокурора – 

Головним військовим прокурором А.В. Матіосом 24.03.2015. У повідомленні 

про підозру доручено слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу 

слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури 

України вручити ОСОБА_1 повідомлення про підозру. 24.03.2015 слідчим в 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3480/ed_2014_10_14/pravo1/T124651.html?pravo=1#3480
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2107/ed_2014_10_14/pravo1/T124651.html?pravo=1#2107
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3491/ed_2014_10_14/pravo1/T124651.html?pravo=1#3491
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1992/ed_2014_10_14/pravo1/T012341.html?pravo=1#1992
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_99/ed_2014_10_14/pravo1/T012341.html?pravo=1#99
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2014/ed_2014_10_14/pravo1/T012341.html?pravo=1#2014
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особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної 

військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 було 

вручено повідомлення про підозру разом із пам’яткою про процесуальні права 

та обов’язки, які підозрюваному оголошено та роз’яснено. Відповідно до 

пункту 3 частини 1 статті 481 КПКУкраїни письмове повідомлення про підозру 

професійному судді здійснюється Генеральним прокурором або його 

заступником. Повноваження прокурора визначені статтею 36 КПК України, 

серед яких прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу 

досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк 

слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, 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. Досудове розслідування 

у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом слідчого 

управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України. 

Відповідно до статті 40 КПК України слідчий зобов’язаний виконувати 

доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі. 

Невиконання слідчим законних вказівок та доручень прокурора, наданих у 

порядку, передбачених цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом 

відповідальність. Отже, наведені норми права на розсуд колегії суддів Вищого 

адміністративного суду України не містять вимоги щодо вручення письмового 

повідомлення про підозру професійному судді особисто Генеральним 

прокурором або його заступником [441]. 

Такі протилежні позиції судових інстанцій пов’язані з різним розумінням 

змісту процесуального порядку повідомлення про підозру, визначеного у 

Главі 22 КПК, де повідомлення про підозру складається (частина 1 статті 277 

КПК) та вручається (частина 1 статті 278 КПК), та у Главі 37 КПК, де у нормі 

частини 1 статті 481 письмове повідомлення про підозру здійснюється, і тим – 
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чи охоплює поняття здійснення письмового повідомлення про підозру його 

складання та вручення та чи правомочний Генеральний прокурор, його 

заступник або керівник регіональної прокуратури доручити слідчому на 

підставі пункту 4 частини 2 статті 36 КПК вручення письмового повідомлення 

про підозру особі. Наведене є предметом численних дискусій між стороною 

обвинувачення та захисту в залах судових засідань у кримінальних 

провадженнях про кримінальні правопорушення, в тому числі й про корупційні 

злочини, у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, вчинені особами, переліченими у статті 480 КПК. Адвокат 

О.В. Кучер 19.04.2016 звернувся до Конституційного Суду України щодо 

офіційного тлумачення частини 1 статті 481 КПК у взаємозв’язку з 

положеннями статей 36, 276-278 КПК, статті 49 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів», статті 31 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», статті 23 Закону України «Про адвокатуру», статті 20 Закону 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в 

аспекті питання – чи означає словосполучення «письмове повідомлення про 

підозру здійснюється…», використане у частині 1 статті 481 КПК лише 

складання письмового повідомлення про підозру, чи вчинення всіх 

процесуальних дій, унаслідок яких особа набуває статусу підозрюваного, тобто 

складання письмового повідомлення про підозру, його вручення та роз’яснення 

особі підозрюваного його прав [250]. На жаль, Конституційний Суд України 

10.11.2016 своєю ухвалою № 73-у/2016 відмовив у відкритті конституційного 

провадження за конституційним зверненням О.В. Кучера у зв’язку з тим, що 

відповідно до статті 150 Конституції України, редакція якої набрала чинності 

30 вересня 2016 року, офіційне тлумачення законів України не належить до 

повноважень Конституційного Суду України [595]. 

Зазначена ситуація, як правильно зазначає О.В. Капліна, склалася через 

те, що закріплюючи такі вимоги до повідомлення про підозру особам, 

переліченим у статті 481 КПК України, законодавець був переконаний, що 

встановлює норму-виняток, застосування якої буде затребуване вкрай рідко, бо 
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саме вони мають бути опорою суспільства, їм довіряємо не лише свою долю, а 

й долю держави, вони не можуть вчиняти дії contra jus et fas( проти закону та 

справедливості), а якщо таке сталося, то закон мусить передбачити щодо них 

додаткові гарантії [209, с.75]. 

Змісту, процесуальному порядку повідомлення про підозру та наслідкам 

його порушення присвячували свої дослідження Ю.П. Аленін, І.В. Гловюк, 

Д. Говорун, В.О. Гринюк, А.Г. Забабуріна, О.В. Капліна, Н.С. Карпов, 

Д.М. Мірковець, М.А. Погорецький, О.Ю. Татаров, О. Тищенко, Л.Д. Удалова, 

О.В. Фараон, М.Є. Шумило, Л.В. Юрченко [22; 141; 211; 214; 546; 603; 548; 

560; 705]. Однак, у численних публікаціях цих та багатьох інших науковців та 

практиків описана вище проблематика визначення процедури здійснення 

письмового повідомлення про підозру особам, переліченим у статті 480 КПК 

України, не отримувала належного висвітлення. В окремих публікаціях, 

подекуди в категоричній формі, містяться лише роз’яснення, що здійснення 

письмового повідомлення про підозру означає складання тексту письмового 

повідомлення про підозру правомочним прокурором [285, с.371; 280, с.473]. 

Однак, якщо б законодавець мав на увазі у статті 481 КПКУкраїни тільки 

можливість складання письмового повідомлення про підозру вповноваженими 

прокурорами, то замість «здійснення», очевидно, вжив би термін «складання». 

Здійснення та складання не є словами синонімами. Згідно з «Великим 

тлумачним словником української мови»:  

- здійснювати – запроваджувати, втілювати в життя, робити що-небудь 

дійсним, реальним, виконувати [85, с.455]; 

- складати – розміщувати що-небудь у певному порядку, в одному місці; 

з’єднуючі окремі частини, одержувати щось ціле (про механізми, машини і 

т. ін.); створювати літературний, музичний твір; зберігаючи, відкладаючи, 

поступово збирати, робити записи чого-небудь; проходити перевірку знань, 

уміння що-небудь робити; набирати з друкарських літер який-небудь текст; 

додавати одне число до другого; перекладати на кого-небудь будь-які 

обов’язки, відповідальність тощо; утворювати, становити що-небудь. Щодо 
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останнього, окремо зазначається, що «складати»  з деякими іменниками 

утворює сполуки зі значенням дії, наприклад, складати вирок, складати подяку 

[85, с.1331]. Таке значення терміна «складати» є підставою твердження про те, 

що складання письмового повідомлення про підозру полягає в утворенні цього 

процесуального документа, про яке йдеться у частині 1 статті 277 

КПК України. Але «здійснювати» – значно ширше за своїм обсягом ніж 

«складати». На це, зокрема, вказує відсутність у тлумачному словнику уточнень 

щодо характеру дій, явищ або процесів, які це слово може позначати. Здійснити 

письмове повідомлення про підозру – втілити його в життя, зробити його 

реальним, дійсним. Для того щоб письмове повідомлення про підозру було 

дійсним не достатньо створити (скласти) цей процесуальний документ. Як 

правильно зазначає О.В. Капліна, у підсумку аналізу змісту нормативних вимог 

Глави 22 КПК України повідомлення про підозру – це процесуальна діяльність, 

зміст якої полягає у складанні слідчим або прокурором письмового 

повідомлення про підозру та його врученні особі відповідно до статей 276-279 

КПК України. Підозра має бути обов’язково формалізована у вигляді 

процесуального документа – повідомлення про підозру, який складається 

відповідно до вимог статті 277 КПК України. Сама собою підозра без її 

юридичного оформлення є тільки гіпотезою та не породжує правових наслідків 

[211, с.241]. Тобто, як повідомлення про підозру не може відбутися без 

письмового його оформлення, так і письмове повідомлення про підозру не 

може розглядатися як процесуальний документ без здійснення процедур, 

пов’язаних із його врученням особі та роз’яснення її змісту та процесуальних 

прав підозрюваного. Таким чином, буквальне трактування змісту вербальної 

конструкції «письмове повідомлення про підозру здійснюється» у статті 481 

КПК України дозволяє визначити, що законодавець так вказує на 

обов’язковість у встановлених у ній випадках Генеральному прокурору України 

(виконувачу обов’язків Генерального прокурора), його заступнику, керівнику 

регіональної прокуратури не тільки скласти письмове повідомлення про 

підозру особам, зазначеним у статті 480 КПК, але й реалізувати його шляхом 
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особистого вручення цим особам. За такого розуміння змісту здійснення 

письмового повідомлення про підозру виникає питання щодо права, наведених 

у статті 481 КПК прокурорів, доручати здійснення письмового повідомлення 

про підозру слідчому. На це у Главі 37 КПК дозволів не має. Конституційний 

Суд України у справах за конституційним поданням Верховного Суду України 

про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 

Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус 

суддів» справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу та за 

конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Закону України «Про Рахункову палату  Верховної 

Ради України» (справа про Рахункову палату) звернув увагу на те, що 

встановлення додаткових порівняно з недоторканністю особи гарантій 

недоторканності для окремих категорій державних посадових осіб  має на меті 

створення належних умов для виконання покладених на них державою 

обов’язків та захист від незаконного втручання у їх діяльність. Недоторканність 

посадових осіб є гарантією більш високого рівня порівняно з недоторканністю, 

яка встановлюється для всіх осіб, що відповідає принципу рівності прав і 

свобод громадян та їх рівності перед законом (стаття 24 Конституції України). 

Зниження рівня таких гарантій є неприпустимим [478; 479]. У контексті 

зазначеного доручення прокурора щодо вручення слідчим письмового 

повідомлення особі, яка вказана у статті 480 КПК України, право на яке прямо 

не передбачене кримінальним процесуальним законом, може розглядатися як 

зниження гарантій діяльності цих осіб. 

Практика свідчить, що в Генеральній прокуратурі України вважають, що 

складати письмове повідомлення про підозру особам, вказаних у статті 480 

КПКУкраїни, у встановлених у статті 481 КПК України випадках, можуть 

винятково вказані у ній прокурори, а от вручення такого повідомлення 

допустимо доручати на підставі пункту 4 частини 2 статті 36 КПК слідчому, 

який розслідує кримінальне правопорушення. Мотивування таких дій пов’язане 

зі службовою зайнятістю Генерального прокурора (виконувача обов’язків 
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Генерального прокурора), його заступника, керівника регіональної 

прокуратури. Однак, як показано нами вище, на конкретних прикладах з 

судової практики з такою позицією прокурорів не завжди погоджується не 

тільки сторона захисту, але й суд. У таких умовах залишати без змін 

нормативно-правову регламентацію повідомлення про підозру особам, які 

перелічені у статті 480 КПК України, є неприпустимим. При виробленні 

пропозицій щодо вдосконалення положень статті 481 КПК треба 

усвідомлювати те, що реально через службову завантаженість Генерального 

прокурора, його заступників, здійсненняними всього комплексу процесуальних 

дій, пов’язаних із повідомленням про підозру, особам, переліченим у статті 480 

КПК, не завжди фізично буде можливим. Подальше становлення та розвиток 

Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро 

розслідувань потенційно збільшить кількість кримінальних проваджень, у яких 

треба повідомляти про підозру цими прокурорами, і це тим самим збільшить 

кількість ситуацій, у яких неоднозначно буде вирішуватися судами питання 

щодо правомірності повідомлення підозри особам, зазначених у статті 480 

КПК України. У зв’язку з цим відмічаємо пропозицію О.В. Фараон щодо заміни 

терміна «здійснюється» на «складається» у частині 1 статті 481 КПКУкраїни. 

Однак, вважаємо некоректними її пропозиції щодо доповнення цієї статті 

частиною 2 такого змісту – «Письмове повідомлення вручається прокурором, 

який склав повідомлення про підозру згідно з ч. 1 цієї статті, або слідчим, який 

проводить досудове розслідування, або прокурором, який здійснює 

процесуальне керівництво у цьому провадженні, у порядку та строк, що 

передбачені цим Кодексом» [602, с.13], з огляду на такі аргументи: 

- по-перше, прокурором у кримінальному провадженні відповідно до 

положень частини 2 статті 36 та 37 КПК України є прокурор, призначений 

керівником органу прокуратури процесуальним керівником у цьому 

кримінальному провадженні; 

- по-друге, відповідно до пункту 11 частини 2 статті 36 КПК України 

тільки прокурор, який є процесуальним керівником у кримінальному 
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провадженні, може повідомляти особі про підозру. Це повноваження є 

невід’ємною складовою забезпечення належного нагляду за додержанням 

законів під час досудового розслідування. Згідно із положеннями пункту 4 

частини 2 статті 36 КПК тільки такий прокурор уповноважений доручати 

слідчому проведення процесуальних дій, до яких безумовно відноситься й 

вручення письмового повідомлення про підозру; 

- по-третє, у частинах 4-6 статті 36, статті 37 КПК України законодавцем 

визначені повноваження Генерального прокурора, керівника регіональної 

прокуратури, які вони можуть реалізовувати у кримінальному провадженні не 

будучи його процесуальними керівниками. До цих повноважень не відноситься 

можливість доручення слідчому проведення самепроцесуальних дій; 

- по-четверте, повноваження Генерального прокурора, його заступника, 

керівника регіональної прокуратури, передбачене у статті 481 КПК щодо 

здійснення повідомлення про підозру особам, перелічених у статті 480 КПК 

України, мають виключний характер аналогічний до повноважень, вказаних у 

частинах 4-6 статті 36, статті 37 КПК, але їх реалізація автоматично не надає 

цим службовим особам органів прокуратури процесуального статусу прокурора 

процесуального керівника досудовим розслідуванням;  

- по-п’яте, О.В. Фараон, формулюючи свої пропозиції щодо змісту норми 

частини 2 статті 481 КПК, не врахувала наведені положення КПК України, 

залишивши невирішеною описану нами вище проблему правомочності 

Генерального прокурора, його заступника, керівника регіональної прокуратури 

давати доручення слідчому на вручення повідомлення про підозру особі в 

ситуаціях, коли вони не є процесуальними керівниками у кримінальному 

провадженні.  

Таким чином, для гармонізації положень пунктів 4, 11 частини 2 статті 36 

КПК та статті 481 КПК та для збереження правових гарантій діяльності осіб, 

перелік яких наведений у статті 480 КПК, пропонуємо не заміняти термін 

«здійснює» на «складає» у частині 1 статті 481 КПК, а доповнити останню 

частиною 2 у такій редакції: 



368 
 

«2. Прокурор, який склав письмове повідомлення про підозру у випадках, 

передбачених у частині першій даної статті, може доручити слідчому його 

вручення» [658, с.216-231; 665, с.190-193]. 

Серед осіб, які перелічені у статті 480 КПК України, тільки щодо 

адвокатів є спеціально визначені вимоги щодо проведення їх допиту. У пункті 2 

частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 05.07.2012 №5076-VI зазначена заборона їх допиту (без вказівки на 

процесуальний статус) щодо відомостей, які становлять адвокатську таємницю, 

крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих 

осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом. У 

частині 2 статті 65 КПК уточнено неможливість допиту як свідка захисника про 

обставини, які стали йому відомі узв’язку з виконанням функцій захисника 

(пункт 1), та адвоката – провідомості, які становлять адвокатську таємницю 

(пункт 2 даної норми). Але щодо допитів їх як підозрюваних стосовно цих 

обставин (відомостей) ніяких заборон не має. У контексті нашого дослідження 

виникають такі питання:  

- чи розуміти заборону, яка міститься у пункті 2 частини 1 статті 23 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», як абсолютну? 

Тобто чи допустимим є допит підозрюваного, який є адвокатом та у співучасті 

зі своїм клієнтом вчинив злочин (наприклад, виступив посередником надання 

неправомірної вигоди прокурору з метою забезпечення не притягнення до 

кримінальної відповідальності свого підзахисного) для з’ясування змісту 

спілкування щодо обставин цього злочину між ним та його клієнтом; 

- чи є допит у такій ситуації порушенням права клієнта адвоката на 

захист, про яке йдеться у пункті 3 частини 2 статті 87 КПКУкраїни? 

Відповідь на ці запитання лежить передусім у площині визначення змісту 

адвокатської таємниці та гарантій її дотримання. Вирішенню цих засадничих 

проблем адвокатської діяльності присвячували свої праці М.Ю. Барщевський, 

А.М. Бірюкова, Т.В. Варфоломеєва, В.В. Заборовський, К.В. Гечка, 

С.О. Іваницький, О.П. Кучинська, С.М. Логінова, М.А. Погорецький, 
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М.М. Погорецький, С.Л. Савицька, Л.Д. Удалова, О.Г. Яновська та багато 

інших правознавців [49; 62; 83; 173; 197; 302; 322; 426; 428; 709; 575]. У частині 

1 статті 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 

05.07.2012 № 5076-VI визначено, що адвокатською таємницею є будь-яка 

інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, 

особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також 

питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про 

надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до 

адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, 

консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що 

зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані 

адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. Така легальна дефініція 

адвокатської таємниці, в якій для її описання використано словосполучення 

«будь-яка інформація», дозволяє неоднозначно і дуже широко трактувати її 

зміст. Численні публікації, присвячені гарантіям адвокатської діяльності, 

зокрема й забезпеченню дотримання адвокатської таємниці,свідчать про 

протилежність позицій науковців та практиків із цього питання. Одні автори 

підтримують позицію абсолютизації вимог законодавця щодо неможливості 

розголошення відомостей адвокатом про зміст його спілкування з клієнтом, 

окрім випадків, передбачених законом [173, с.297; 429, с.424; 569, с.16-18; 709, 

с.104-105]. Інші – вказують на можливість розголошення таких відомостей 

адвокатом не тільки за згоди клієнта [431, с.10-12; 414, с.24-26; 49, с.143]. Так, 

М.Ю. Барщевський вказує, що адвокатська таємниця не є абсолютною 

категорією. Вона виникла в інтересах суспільства і цим суспільним інтересам 

повинно бути підпорядковане визначення її меж. Розголошення конфіденційної 

інформації необхідне для запобігання злочину, буде законним, якщо в адвоката 

буде достатні підстави припускати, що існує реальна ймовірність вчинення 

злочину і неминуче складеться ситуація, коли попередження злочину шляхом 

розголошення інформації є єдиною можливістю його запобігання [49, с.143]. 

Вітчизняний законодавець у частині 6 статті 22 Закону України «Про 
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адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI зробив виняток 

тільки щодо подання адвокатом в установленому порядку та у випадках, 

передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформації 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення. З цих положень випливає, що повідомлення адвокатом 

правоохоронні органи про обставини готування до вчинення або вчинення 

інших злочинів без дозволу клієнта вважається розголошенням адвокатської 

таємниці.  

Однак, гарантії адвокатської діяльності, зокрема й щодо збереження 

адвокатської таємниці, не поширюються на ситуації, коли адвокат набуває 

процесуального статусу підозрюваного у вчиненні кримінального 

правопорушення у співучасті з його клієнтом. Це формує умови для:  

- по-перше, визнання вчинення адвокатом дій, які є несумісними з 

адвокатською діяльністю, ознаки якої наведені у пункті 2 частини 1 статті 1 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також з її 

принципами та засадами, переліченими у статті 4 цього ж Закону. Готування та 

вчинення кримінального правопорушення адвокатом на користь свого клієнта 

не є адвокатською діяльністю. Відповідно на відомості про такі дії не 

поширюється адвокатська таємниця; 

- по-друге, виникнення конфлікту інтересів між ними. Право давати 

показання підозрюваним, який є адвокатом, передбачене пунктом 5 частини 3 

статті 43 КПКУкраїни, не обмежене законодавцем. Якщо б такі застереження 

були визначені, то це порушувало б можливості підозрюваного, який є 

адвокатом, захищати себе, даючи показання з приводу повідомленої підозри, та 

суттєво обмежувало б реалізацію засади змагальності сторін у такому 

кримінальному провадженні, що, у свою чергу, виключало би можливість 
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реалізації права особи на справедливий суд, яке передбачене статтею 6 

Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод від 04.11.1950. 

Таким чином, вважаємо допустимим здійснення допиту підозрюваного, 

який є адвокатом та у співучасті зі своїм клієнтом вчинив кримінальне 

правопорушення, щодо питань його готування, вчинення та приховування. А 

відтак й отримані під час допиту відомості про факти від такого підозрюваного 

є допустимими доказами у кримінальному провадженні. 

Свої особливості процесуальної форми мають і інші процесуальні дії 

щодо адвокатів. Так, відповідно до пункту 3 статті 23 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI проведення 

обшуку, огляду житла чи іншого володіння адвоката, відбирання зразків речей і 

документів адвоката здійснюються на підставі судового рішення, ухваленого за 

клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора 

Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя. При 

чому, пункт 4 цієї статті містить додаткові вимоги у формі заборони 

проведення огляду, витребування чи вилучення під час проведення відповідних 

процесуальних дій документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської 

діяльності, тобто адвокатського досьє. Відповідно до додатку 3 Стандартів 

якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному 

процесі, затверджених наказом Міністерства юстиції України №368/5 від 25 

лютого 2014 року [525], до орієнтовного переліку матеріалів адвокатського 

досьє у кримінальному провадженні належать: 

- титульний аркуш із зазначенням прізвища, імені, по батькові клієнта, 

номера кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, 

номера, дати та часу видачі доручення центру; 

- реєстр матеріалів досьє; 

- копія доручення центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 
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- документи, що стосуються особи клієнта: протокол першого побачення 

з клієнтом; протокол фіксації скарг затриманого на катування, інші жорстокі, 

нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження (за наявності 

таких скарг); копії документів, що підтверджують обставини, які 

характеризують особу клієнта, свідчать про його родинні і соціальні зв’язки 

(характеристики, довідки про стан здоров’я, довідки про склад сім’ї та 

реєстрацію місця проживання, свідоцтва про народження неповнолітніх дітей 

тощо); 

- матеріали кримінального провадження: копії повідомлення про підозру 

та обвинувального акта; копії протоколів процесуальних дій, що можуть бути 

використані для захисту клієнта (затримання, допитів, впізнання тощо); копії 

постанов, ухвал та вироку; інформація про наявність висновків експертів, 

ревізій тощо; 

- докази, зібрані адвокатом, зокрема аудіо-, відеозаписи, фотографії із 

зафіксованою доказовою інформацією; 

- інші матеріали захисту: клопотання адвоката та інформація про 

результати їх розгляду; скарги адвоката, зокрема апеляційні та касаційні; тези 

виступу адвоката в судових дебатах; плани допитів свідків, підозрюваних, 

обвинувачених, експертів [525]. 

Адвокатське досьє, як правильно зазначають автори методичних 

рекомендацій щодо ведення адвокатського досьє, повинно вестися у 

паперовому та додатково може бути в електронному варіанті. Всі паперові 

документи поміщаються у спеціально оформлену папку, до якої можуть 

вноситися й електронні, аудіо-, відеодокументи на відповідних носіях. 

Адвокатське досьє може вестися не тільки щодо кримінального провадження, у 

якому бере участь як захисник адвокат, а й цивільного та адміністративного 

провадження [345, с.14-16]. 

М.А. Погорецький та М.М. Погорецький, розглядаючи гарантії 

адвокатської таємниці у рішеннях Європейського суду з прав людини та їх 

імплементаційний вплив на кримінальне процесуальне законодавство України і 
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правозастосовну практику, на прикладі аналізу рішень цього суду Німітц проти 

Німеччини від 16.12.1992 у справі № 13710/88, Візер і компанія Бікос 

Бетейлігунген ГМБХ проти Австрії від 16.10.2007 у справі № 74336/01, Андре 

та інші проти Франції від 24.07.2008 у справі № 18603/03, Колесніченко проти 

Росії від 09.04.2009 у справі № 19856/04 [391; 87; 25; 236], зазначили, що 

Європейський суд з прав людини вважає неприпустимими і такими, що 

порушують статті 6 та 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод від 04 листопада 1950 року, перегляд адвокатських проваджень під час 

проведення обшуку з метою відшукання документів, які мають значення для 

кримінального провадження, відповідні вимоги стосуються й електронних 

документів, які містять відомості про адвокатську діяльність особи, а також, що 

певні умови для порушення адвокатської таємниці створює відсутність у 

рішеннях судів щодо надання дозволу на проведення обшуків чіткого переліку 

шуканих документів та заборон на доступ посадових осіб до 

професійнозначущої інформації адвоката. Для недопущення вилучення 

матеріалів, що містять професійну таємницю адвоката, на думку Європейського 

суду з прав людини, під час таких обшуків повинні бути присутніми незалежні 

спостерігачі [426, с.80-83]. Таким чином, особливість проведення обшуків в 

адвокатів (їх офісах, житлі чи іншому володінні) з огляду на вимоги 

законодавця, практику Європейського суду з прав людини та практики ведення 

адвокатського досьє полягає в тому, що слідчий, який проводить обшук не має 

права здійснювати будь-які дії з папками, які мають напис «Адвокатське 

досьє». Так само й щодо електронних, аудіо-, відеодокументів, які не поміщені 

на відповідному носієві до папки «Адвокатське досьє», а знаходяться на 

жорсткому диску комп’ютера або іншому цифровому накопичувачеві. При 

цьому ускладнює роботу з жорстким диском комп’ютера адвоката або іншим 

цифровим носієм те, що, як правило, доступ до них або захищений 

програмними засобами логічного захисту, або вони містять електронні 

документи з адвокатських досьє, – перегляд яких з метою пошуку необхідних 

слідчому означає порушення адвокатської таємниці. Виходячи з вимог 
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дотримання адвокатської таємниці під час обшуку в адвоката, правомірними 

будуть тільки пошукові дії слідчого, які не пов’язані з маніпуляціями з 

адвокатськими досьє. Такі саме вимоги є щодо неможливості огляду, 

копіювання, вилучення документів адвокатського досьє під час проведення 

оглядів житла чи іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює 

адвокатську діяльність, тимчасового доступу до його документів. Не слід 

забувати, що під час проведення всіх названих вище процесуальних дій 

відповідно до вимог абзацу другого частини 2 статті 23 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» має бути присутній представник ради 

адвокатів регіону, крім випадків, коли рада адвокатів регіону, де проводиться 

процесуальна дія, будучи завчасно повідомленою, не забезпечила присутність 

свого представника. Важливим компонентом дотримання належної 

процесуальної форми проведення процесуальних дій, що розглядаються, є 

забезпечення слідчим реалізації права представника ради адвокатів регіону 

ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку 

проведення цих процесуальних дій, що зазначаються у протоколі (абзац третій 

частини 2 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність»).  

Відповідно виникає питання – як діяти, якщо у слідчого є підстави 

вважати, що адвокат для протидії розслідуванню помістив документи, які 

мають значення для встановлення обставин вчинення ним кримінального 

правопорушення, в адвокатське досьє та добровільно їх не видає слідчому? 

Однозначного законного способу, виходячи з особливостей чинного 

законодавства, встановлення під час того ж обшуку факту їх знаходження в 

адвоката не має. Формулювання законодавцем у пункті 3 частини 1 статті 23 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» нормативного 

припису, в якому перелічені дії, які можуть розглядатися і як окрема 

процесуальна дія – огляд (статті 237 КПК України), витребування документів 

(частина 2 статті 93, абзац 2 частини 1 статті 170 КПК України), і в широкому 

значенні як спосіб проведення окремих процесуальних дій – огляд, вилучення 
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документів під час проведення тимчасового доступу до речей і документів 

(стаття 159 КПК України), обшуку (стаття 234 КПК України), огляду 

(стаття 237 КПК України) дозволяє:  

- у першому випадку стверджувати, що законодавець однозначно, поряд з 

забороною на тимчасовий доступ до листування або інших форм обміну 

інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка 

представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги, об’єктів, які 

додані до такого листування або інших форм обміну інформацією (стаття 161 

КПК України), встановив заборону на проведення огляду (стаття 237 КПК 

України) адвокатського досьє або витребування документів з нього (частина 2 

статті 93 КПК України). А оглядати адвокатські досьє під час обшуку 

(стаття 234 КПК України) допустимо. Прямої заборони на проведення обшуків 

у адвокатів для виявлення документів щодо їх протиправної діяльності не має. 

Є заборона тільки на вилучення документів, пов’язаних із здійсненням 

адвокатської діяльності, як складової цієї слідчої (розшукової) дії; 

- а у другому – що не можна навіть оглядати документи адвокатського 

досьє під час проведення тимчасового доступу до речей і документів 

(стаття 159 КПК України), обшуку (стаття 234 КПК України), огляду 

(стаття 237 КПК України). 

Окремі слідчі, зокрема детективи Національного антикорупційного бюро 

України, як показали проведені ними обшуки в адвокатів народного депутата 

України О.Р. Онищенка, - А. Циганкова та С.М. Тарасюка, вважають взагалі за 

допустиме не тільки оглядати адвокатські досьє з метою пошуку документів, 

зокрема й електронних, які, на їх думку, мають значення для кримінального 

провадження, а й тимчасово вилучати їх [299; 139]. Очевидна неприпустимість 

таких дій була встановлена слідчим суддею Солом’янського суду м. Києва 

В.С. Кицюком та тимчасово вилучені під час обшуку в квартирі, де проживає 

адвокат С.М. Тарасюк, адвокатське досьє та ноутбук з електронними 

документами адвокатських досьє йому було повернуто [600]. Щодо детектива 

Національного антикорупційного бюро України, який проводив обшук у 
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адвоката С.М. Тарасюка, Генеральною прокуратурою 13 серпня 2016 року було 

розпочате кримінальне провадження за частиною 2 статті 397 КК України [139]. 

Для впорядкування практики проведення обшуків у житлі, іншому 

володінні адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність,  

приведення її у відповідність до правових позицій Європейського суду з прав 

людини та забезпечення подолання протидії розслідуванню вчиненого 

адвокатом кримінального правопорушення у формі приховування документів, 

які містять відомості про його готування, вчинення, приховування, вважаємо за 

доцільне внести такі зміни та доповнення:  

- у пункт 4 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI: «4) забороняється 

проведення огляду в порядку, передбаченому статтею 237 КПК, розголошення, 

витребування чи вилучення під час тимчасового доступу до речей і документів, 

обшуку речей і документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності»; 

- у частину 3 статті 234 КПК України пунктом 8: «8) підстави для надання 

дозволу на огляд адвокатських досьє з метою пошуку документів, які 

планується відшукати»; 

- у частину 2 статті 235 КПК України пунктом 7: «7) дозвіл на огляд 

адвокатських досьє з метою пошуку документів, які планується відшукати, та 

попередження осіб, які будуть проводити та брати участь у проведенні обшуку 

про відповідальність за розголошення адвокатської таємниці, яка їм може стати 

відома». 

Важливим елементом законності проведення обшуків у житлі, іншому 

володінні адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність (пункт 3 

частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність»), є звернення до суду з клопотанням щодо надання дозволу на 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії Генеральним прокурором, його 

заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та 

міста Севастополя, а також житла чи іншого володіння судді (частина 5 статті 

49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII) 
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– Генеральним прокурором України або його заступником, керівником 

регіональної прокуратури або його заступником. Ігнорування вимог цих норм 

шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням складеним або погодженим 

не вповноваженим прокурором має наслідком визнання на підставі пункту 2 

частини 3 статті 87 КПК України отриманих під час такого обшуку доказів 

недопустимими [645, с.186-195; 666, с.94-98]. 

Окремо слід звернути увагу на проведення особистого обшуку під час 

затримання та обшуку осіб під час проведення обшуків житла чи іншого 

володіння особи та освідування щодо народних депутатів України, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судді 

Конституційного Суду України, судді, присяжного під час здійснення ним 

правосуддя, тобто осіб, які користуються недоторканістю.  

Питання законності обшуку цих осіб та визнання допустимими 

отриманих доказів прямо пов’язане із з’ясуванням правової природи цієї 

процесуальної дії. У публікаціях, присвячених особистому обшуку (обшуку 

особи), не має єдності думокіз цього питання. Так, одні правознавці визначають 

його як один з різновидів обшуку [60, с.219; 153, с.105; 520, с.343]. А інші, 

зважаючи на аналіз норм чинного КПК України, зазначають, що положення 

частини 3 статті 208 КПК України, частини 5 статті 236, частини 3 статті 482 

КПК України виключають визначення особистого обшуку (обшуку особи) як 

самостійної слідчої (розшукової) дії, через її поглинання затриманням особи, 

підозрюваної у вчиненні злочину, та обшуком житла чи іншого володіння 

особи. Поза проведення даних слідчих (розшукових) дій здійснення особистого 

обшуку (обшуку особи) неможливо [240, с.42-43; 533, с.97], з чим ми, виходячи 

з норм чинного КПК, не можемо не погодитися. Законність затримання 

народного депутата України як і обшуку щодо нього, а також Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, повинна оцінюватися через призму 

наявності відповідної згоди Верховної Ради України1та обґрунтованості 

                                                           
1
 Прим. : з 28 червня 1996 року до теперішнього часу було надано 34 згоди. 15 (44 %) стосувалися народних 

депутатів України, 19 (56 %) – суддів. 
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доказами відповідних процесуальних рішень щодо здійснення цих 

процесуальних дій, прийнятих відповідно до вимог КПК. При цьому якщо для 

народного депутата України згода Верховної Ради України на притягнення його 

до кримінальної відповідальності відкриває можливість здійснення відносно 

нього визначених у частині 3 статті 482 КПК заходів, що обмежують його права 

і свободи. То для затримання, обшуку Уповноваженого Верховної Ради 

України, виходячи з особливостей текстуальної конструкції частини 3 статті 20 

Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини», в якій між притягненням до кримінальної відповідальності та його 

затриманням, арештом, обшуком стоїть частка мови «або», що роз’єднує між 

собою ці процесуальні дії, необхідно, щоб така згода містила не просто згоду на 

притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності, але й на її 

затримання, арешт, обшук.  

У частині 1 статті 482 КПКУкраїни законодавець сформулював критерії 

визначення законності затримання щодо професійного судді та присяжного.1 

Про особливості підстав та порядку затримання судді Конституційного Суду 

України, у статті 482 КПК, а ні в інших нормах КПК не йдеться. Повна 

аналогічність тексту норм частини 2 статті 126 та частини 2 статті 149 

Конституції, а також положення статті 24 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» та частини 6 статті 9 КПК дають змогу для того 

щоб і при затриманні судді Конституційного Суду України застосовувати 

положення частини 1 статті 482 КПК. Однак, через особливе місце 

Конституційного Суду України в системі органів державної влади та високий 

рівень суспільного значення діяльності його суддів навряд чи застосування до 

їх затримання норм частини 1 статті 482 КПК за аналогією є прийнятною. Тому 

частину 1 статті 482 КПК пропонуємо викласти у такій редакції:  

                                                           
1
 Прим. : відповідно до пункту 23 частини 1 статті 3 КПК поняттям суддя у цьому кодексі охоплюються як 

професійний суддя так і присяжний. 



379 
 

«1. Затримання судді Конституційного Суду України чи утримання його 

під вартою чи арештом здійснюється за згодою Конституційного Суду України, 

а судді – Вищої ради правосуддя. 

Без відповідної згоди суддів, зазначених у абзаці першому цієї статті, не 

може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення 

обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або 

відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Суддя Конституційного Суду України, суддя, затриманий за підозрою у 

вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, повинен 

бути негайно звільнений після з’ясування його особи, за винятком: 

1) якщо Конституційним Судом України щодо його судді або Вищою 

радою правосуддя щодо судді надано згоду на затримання судді у зв’язку з 

таким діянням; 

2) затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для 

попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків 

злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. Суддя має бути 

негайно звільнений, якщо мета такого затримання (попередження вчинення 

злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення 

збереження доказів цього злочину) досягнута». 

Проведення обшуку судді під час обшуку житла чи іншого володіння 

особи є допустимим, коли відповідно до частини 9 статті 49 Закону України 

«Про судоустрій та статус суддів» дозвіл на такий обшук був наданий слідчим 

суддею за клопотанням Генерального прокурора або його заступника, 

керівника регіональної прокуратури або його заступника у зв’язку із досудовим 

розслідуванням кримінального правопорушення вчиненого ним. У всіх інших 

випадках наявність в приміщенні, де проводиться обшук судді, виключає 

можливість його обшуку, відповідно до положень частини 5 статті 236 

КПК України.  
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Проведення освідування, розглядуваних нами осіб, які користуються 

недоторканістю, також має свою специфіку. Освідування може проводитися як 

добровільно, так і примусово [565, с.48; 324, с.7-9; 118, с.38-39]. Якщо 

народний депутат України, Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини добровільно не погоджуються на нього, то примусове проведення такої 

слідчої (розшукової) дії відповідно до вимог частин 3-5 статті 241 КПК України 

можливе лише у випадках надання згоди Верховною Радою України на 

притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, що 

тягне за собою, як це зазначено у частині 3 статті 482 КПКУкраїни, можливість 

застосування передбачених КПК заходів, які обмежують права і свободи 

народного депутата, а Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

дозволу Верховної Ради України, в якому вказано можливість проведення його 

особистого огляду. Щодо суддів Конституційного Суду України, суддів та 

присяжних, під час здійснення ними правосуддя, прийняття процесуального 

рішення та проведення освідування та примусове його проведення відповідно 

до чинного законодавства не потребує наявності відповідної згоди 

Конституційного Суду України чи Вищої ради правосуддя.  

 

 

 

4.3 Процесуальні особливості здійснення негласних слідчих 

(розшукових) дій 

 

У попередніх підрозділах нами вже зазначалося, що законодавець, 

формуючи систему нормативно-визначених приписів щодо здійснення 

кримінального провадження щодо окремої категорії осіб, диференційовано 

залежно від його бачення оптимальних правових гарантій діяльності народного 

депутата України, судді, судді Конституційного Суду України [654, с.133-135], 

а також присяжного на час виконання ним обов’язків у суді, Голови, заступника 

Голови, члена Вищої ради правосуддя, Голови, заступника Голови, члена 
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Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кандидата у Президенти України, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови, іншого члена 

Рахункової палати, депутата місцевої ради, адвоката, Генерального прокурора, 

його заступника, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 

Директора та працівників Національного антикорупційного бюро України, 

члена Національного агентства з питань запобігання корупції, підійшов до 

встановлення процедури прийняття окремих процесуальних рішень та 

здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях щодо них. Не 

оминув він своєю увагою, через екстраординарність їх впливу на права і 

свободи осіб, і негласні слідчі (розшукові) дії. Аналіз положень чинного 

законодавства з досліджуваного питання може привести до бачення 

процесуальних особливостей здійснення негласних слідчих (розшукових) дій 

щодо зазначених осіб винятково на рівні заходів додаткового забезпечення 

захисту їх прав та свобод [654, с.133-135]. Однак, на наш погляд, це не зовсім 

коректно. 

Дійсно, народні депутати України є найбільш захищеними від втручання 

в їх права і свободи. Елементами цього захисту, виходячи з аналізу частини 2 

статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» від 

17.11.1992 № 2790-XII та частини 3 статті 482 КПК України, є: 

1) необхідність попереднього одержання від Верховної Ради України 

згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата 

України; 

2) наявність у кримінальному провадженні ситуації, коли іншим чином, 

ніж шляхом проведення конкретної негласної слідчої (розшукової) дії щодо 

народного депутата України, одержати інформацію, яка має значення для 

кримінального провадження, неможливо. Такий рівень захисту порівняно з 

іншими особами, наведеними у статті 480 КПК України, є безпрецедентним. 

По-перше, фактично нівелюється можливість задокументувати з використанням 

негласних слідчих (розшукових) дій вчинення тяжких та особливо тяжких 

злочинів, зокрема й корупційних, народними депутатами України або за їх 
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участі. По-друге, після публічної процедури надання такої згоди Верховною 

Радою України очевидним стає те, що відносно народного депутата України 

можуть бути в будь-який момент застосовані такі засоби збирання доказів його 

злочинної діяльності, а відтак ним можуть бути вжиті заходи, що суттєво 

ускладнюють або взагалі виключають результативне проведення щодо нього 

негласних слідчих (розшукових) дій (наприклад, систематична перевірка житла 

чи іншого володіння народного депутата України на предмет наявності в ньому 

аудіо-, відеозаписуючих пристроїв, під час пересування транспортними 

засобами – на предмет спостереження на ними, обмеження кола питань, які він 

може обговорювати із застосуванням мобільних терміналів зв’язку тощо).  

Чи означає це, що абсолютно неможливим є документування вчинення 

тяжких та особливо тяжких злочинів народними депутатами України? Слідча 

практика на прикладі кримінального провадження щодо одержання 

неправомірної вигоди народним депутатом України І.В. Мосійчуком вказала на 

те, що таке документування може відбуватись. Свідченням тому, зокрема, є 

матеріали кількох аудіо-, відеоконтролів особи, продемонстровані у залі 

засідань Верховної Ради України для обґрунтування подання Генерального 

прокурора України щодо надання згоди Верховної Ради України на 

притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, 

його затримання та арешт, на яких були зафіксовані до надання такої згоди 

епізоди досягнення домовленостей між народним депутатом України та 

особою, яка надавала неправомірну вигоду, щодо видобування корисних 

копалин та проведення будівельних робіт [77]. З позицій нормативних вимог 

частини 3 статті 482 КПКУкраїни та частини 1 та пункту 2 частини 3 статті 87 

КПК України є недопустимими докази одержані, внаслідок істотного 

порушення прав і свобод особи шляхом реалізації органами досудового 

розслідування та прокуратурою повноважень щодо здійснення, у цьому 

випадку, негласних слідчих (розшукових) дій відносно народного депутата 

України без попередньо наданої згоди Верховної Ради України на притягнення 

його до кримінальної відповідальності. У кримінальному провадженні щодо 
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злочинів, вчинених за участю І.В. Мосійчука, дозволів на проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій щодо нього як народного депутата України не 

отримано. Це кримінальне провадження відкрило для суспільства наявну 

практику того, що слідчі можуть шляхом надання у відповідних клопотаннях 

неповних відомостей щодо реальних об’єктів проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій отримати у слідчих суддів дозволи на проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. Чи є такі дії законними? Відповідь на це не є 

однозначною і простою. Чи достеменно знав слідчий, що буде документуватися 

вчинення злочину народним депутатом України – питання буде залишається 

відкритим, якщо ним умисно не буде вноситися в протокол допиту повідомлені 

йому особою дані про причетність або можливу причетність до вчинення 

злочину народного депутата України. Реальними, особливо на початку 

досудового розслідування, є ситуації, коли відомості відносно осіб, щодо яких 

порушується клопотання щодо надання дозволу на проведення певної негласної 

слідчої (розшукової) дії, в органів досудового розслідування є неповними, не 

чіткими. Для перевірки заяви про вчинений тяжкий чи особливо тяжкий 

злочин, показань потерпілого, свідка, тощо така негласна слідча (розшукова) 

дія й проводиться. Однак, чи є правомірним утаювання від слідчого судді 

відомостей щодо того, що ймовірно особа, відносно якої буде надаватися дозвіл 

на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, є народним депутатом 

України? Вважаємо що ні, тому що ці дані однозначно впливатимуть на 

рішення слідчого судді. При чому, навряд чи на користь сторони 

обвинувачення. 

Другою складовою цієї проблеми є те, що законодавчо не визначеним є 

алгоритм дій осіб, які проводять негласну слідчу (розшукову) дію, спрямовану 

на документування відомостей щодо вчинення злочину невідомою особою, і 

стає відомо, що цією особою є народний депутат України. У КПК України не 

має вказівок на те, чи підлягає негайному завершенню або припиненню після 

встановлення особи народного депутата України така негласна слідча 

(розшукова) дія чи ні. До речі, такою саме прогалиною є законодавча 
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невизначеність щодо дій у ситуаціях, коли під час проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії щодо однієї особи виявляються ознаки іншого кримінального 

правопорушення, яке вчинене чи вчиняється іншою особою і вона є народним 

депутатом України. 

Вирішення цієї проблеми лежить в площині визначення засобів 

забезпечення депутатської недоторканості. З цього питання важливою є 

правова позиція Конституційного Суду України про те, що недоторканність як 

елемент статусу народного депутата України є конституційною гарантією 

безперешкодного та ефективного здійснення народним депутатом України 

своїх повноважень і передбачає звільнення його від юридичної відповідальності 

у визначених Конституцією України випадках та особливий порядок 

притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, 

його затримання, арешту, а також застосування інших заходів, пов'язаних із 

обмеженням його особистих прав і свобод [475]. Визначення такого порядку та 

переліку заходів є прерогативою кримінального процесуального закону, що й 

реалізовано у частині 3 статті 482 КПК України, де до них віднесені й негласні 

слідчі (розшукові) дії, які без згоди Верховної Ради України на притягнення до 

кримінальної відповідальності проводити щодо народного депутата України не 

допустимо. Чи є такий зв’язок між згодою Верховної Ради України на 

притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України та 

допустимістю проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо нього 

коректним?  

У теорії кримінального процесу питання змісту, правових підстав, 

процесуальної форми та забезпечення прав особи при її притягненні до 

кримінальної відповідальності незмінно знаходяться в активній розробці 

протягом багатьох десятиліть [144; 151; 55; 259; 471; 532; 484; 707; 358; 602]. 

Сформований науковий доробок став основою легальної дефініції притягнення 

до кримінальної відповідальності як стадії кримінального провадження, яка 

починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення (пункт 14 частини 1 статті 3 КПКУкраїни). 
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Таким чином, законодавець прямо пов’язує початок кримінального 

переслідування особи з прийняттям процесуального рішення про повідомлення 

їй про підозру та його реалізацією. Таке процесуальне рішення повинно 

відповідати критеріям:  

- законності, тобто суворої відповідності форми і змісту конкретного 

процесуального акта нормам чинного матеріального і процесуального 

законодавства та правильне його застосування щодо конкретної ситуації; 

- обґрунтованості – підтвердження правильності усіх висновків, що 

містяться у конкретному процесуальному рішенні, посиланнями на певні норми 

права, сукупністю доказів і взаємопов’язаних з ними переконливих доводів; 

- справедливості – переконливість рішення в тому, що зроблені у ньому 

висновки базуються на повному та всебічному, об’єктивному дослідженні 

обставин кримінального провадження, зокрема, що при прийнятті рішення 

враховані всі особливості конкретної фактичної ситуації, їм надана оцінка, що є 

правильною із погляду моралі та в цілому у результаті прийнятого рішення 

забезпечено найоптимальніший баланс між інтересами швидкого, повного та 

об’єктивного розслідування чи судового розгляду та інтересами осіб, щодо яких 

прийнято такий акт; 

- розумності – застосування закону на основі збалансованого врахування 

прав, свобод та законних інтересів усіх осіб, що беруть участь у процесі, а 

також цілей кримінального провадження; 

- своєчасності – ситуативна співмірність часових витрат на прийняття 

процесуального рішення специфіці обставин конкретного кримінального 

провадження [121, с. 196, 221, 271, 284, 312-313]. 

Узагальнення досвіду надання Верховною Радою України згоди на 

притягнення народних депутатів до кримінальної відповідальності 

(15 випадків), їх затримання та арешт, які відбулися з 28 червня 1996 року по 

сьогодні, показує, що обов’язковою складовою подання Генерального 

прокурора для забезпечення позитивного вирішення цих питань мають бути 

інформаційні блоки, які містять у собі відомості щодо зібраних під час 
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досудового розслідування доказів вини народного депутата України у вчиненні 

кримінального правопорушення, їх правову оцінку. При цьому акцентується 

увага на тому, що така оцінка є результатом повного, всебічного та 

об’єктивного, тобто не зумовленого політичною діяльністю народного 

депутата, дослідження обставин події, що відбулася, а також те, що, з огляду на 

наявні дані та гарантії недоторканості народного депутата України притягнути 

його до кримінальної відповідальності без дозволу Верховної Ради України є 

неможливим, а зволікання з таким рішенням матиме негативні наслідки для 

кримінального провадження. Тобто, кожен раз у такому поданні закладається 

основа доброякісного прийняття відповідного рішення Верховною Радою 

України. Однак, виходячи з крайньої обмеженості в засобах збирання доказів 

злочинної діяльності осіб, які є народними депутатами України, як зазначає 

А.В. Малько, за фактом сформований непробивний заслін для притягнення 

конкретного депутата до кримінальної відповідальності. Ця обставина виступає 

одним із привабливих моментів для проникнення в депутатський корпус 

злочинних осіб [338, с.56]. Фахівці у галузі конституційного права неодноразово 

вказували на те, що в статті 27 Закону України «Про статус народного депутата 

України» необґрунтовано розширений принцип недоторканості народного 

депутата України, закладений у статті 80 Конституції України [430; 140, с.166]. У 

таких умовах продукується виникнення та розвиток неповаги до закону, різних 

форм корупційних правопорушень з боку цих осіб, що, у свою чергу, підриває 

авторитет інституту парламентаризму у нашій державі. У цьому контексті 

напрошується аналогічна оцінка і положень частини 3 статті 482 КПК України. 

Виглядає алогічним, з одного боку, вимагати від Генерального прокурора надати 

докази вчинення народним депутатом України злочину для надання згоди на 

притягнення його до кримінальної відповідальності, а з іншого – забирати у 

правоохоронних органів можливість проводити, зокрема, негласні слідчі 

(розшукові) дії до надання такої згоди. Без таких слідчих (розшукових) дій 

(наприклад, контролю за вчиненням злочину, аудіо-, відеоконтролю особи) 

задокументувати вчинення корупційного злочину є неможливим. На вказані 



387 
 

обставини нами зверталася окрема увага у підрозділі 3.3 монографії. Залишати без 

змін ситуацію, що склалася навколо проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій щодо народного депутата України, значить погоджуватися з неоднозначними 

діями органів досудового розслідування та прокурорів, продемонстрованими у 

кримінальному провадженні щодо злочинів, вчинених за участю І.В. Мосійчука. 

Для нас це є неприйнятним. Найбільш оптимальним вбачається повне 

скасування депутатської недоторканості. Це питання систематично стає 

предметом відповідних ініціатив Президента України, окремих народних 

депутатів України, їх груп, фракцій, політичних партій із 2000 року. На 

сьогодні є вісім висновків Конституційного Суду України, якими визнані 

такими, що відповідають Конституції України проекти законів щодо ліквідації 

або обмеження депутатської недоторканості (висновки від 27.06.2000 № 1-

в/2000, від 11.07.2000 № 2-в/2000, від 05.12.2000 № 3-в/2000, від 10.09.2008 

№ 2-в/2008, від 01.04.2010 № 1-в/2010, від 10.07.2012 № 1-в/2012, від 27.08.2012 

№ 2-в/2012, від 16.06.2015 № 1-в/2015) [99]. Останній проект Закону про 

внесення змін до Конституції України (щодо недоторканості народних 

депутатів України та суддів) від 16.01.2015 № 1776 на сьогодні очікує свого 

розгляду [463] і є імовірність того, що він буде, як і попередні, відкладений або 

не прийнятий з огляду на складну соціально-політичну ситуацію в нашій 

державі та, нібито, не здатність не реформованих правоохоронних органів та 

суду забезпечити неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд 

кримінальних проваджень щодо народних депутатів України, або через те, що у 

парламенті немає необхідної кількості у 300 голосів народних депутатів 

України для його прийняття [74]. У цій ситуації, як нам вбачається, значно 

простіше було б піти не шляхом внесення змін до Конституції України, а 

збалансованого, з врахуванням норм статті 80 Конституції України, 

корегування тексту Закону України «Про статус народного депутата України» 

від 17.11.1992 № 2790-ХІІ та статті 482 КПКУкраїни. На офіційному сайті 

об’єднання «Самопоміч» 29.11.2016 р. оприлюднена пропозиція у частині 2 

статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» та у частині 
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3 статті 482 КПК встановити, що обшук народного депутата чи огляд його 

особистих речей і багажу, транспорту, житлового чи службового приміщення, а 

також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції та застосування інших заходів, зокрема негласних слідчих 

дій здійснюється на загальних підставах, у порядку, встановленому законом. 

Такі зміни, на думку народних депутатів України від фракції об’єднання 

«Самопоміч», повністю прирівняють народних депутатів України з іншими 

громадянами нашої держави [610]. З таким твердженням ми не можемо 

погодитись, тому що за народними депутатами України, за умови прийняття 

запропонованих змін, залишається гарантія можливості бути затриманим, 

заарештованим, притягнутим до кримінальної відповідальності винятково за 

згодою на це Верховної Ради України. Через це, повної рівності з пересічними 

громадянами України у них не буде. Для реалізації наведених вище пропозицій 

об’єднання «Самопоміч» в обов’язковому порядку повинен бути попередньо 

отриманий висновок Конституційного Суду України на відповідність положень 

законопроекту статті 80 Конституції України. На нашу думку, за умови 

позитивного висновку Конституційного Суду України шанси на прийняття 

такого законопроекту не високі з огляду на попередній негативний досвід 

розгляду проектів законів, якими пропонувалось скасувати депутатську 

недоторканість, та привабливість для самих народних депутатів наявного на 

сьогодні всього комплексу її правових гарантій. Однак, зупинятись у напрямі 

обмеження депутатської недоторканості не слід. Вважаємо, що це є однією із 

вкрай важливих проблем зі збалансованим, поступовим вирішенням якої прямо 

пов’язане оздоровлення соціально-політичного життя в нашій державі, 

створення належних умов для боротьби з корупцією на найвищих рівнях 

державної влади. Для цього, ми пропонуємо у частині 2 статті 27 Закону 

України «Про статус народного депутата України» та у частині 3 статті 482 

КПКУкраїни передбачити застосування до народних депутатів України заходів, 

що відповідно до закону обмежують їх права і свободи, окрім тих, про які 

йдеться у статті 80 Конституцій України, за клопотанням Генерального 
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прокурора або виконувача обов’язків Генерального прокурора. Це, на нашу 

думку:  

- по-перше, підвищить рівень та якість прокурорського нагляду за 

ключовими процесуальними діями у кримінальних провадженнях щодо 

кримінальних правопорушень, вчинених народними депутатами України;  

- по-друге, узгодить положення частини 3 статті 482 КПКУкраїни з 

пунктом 2 частини 1 статті 481 КПКУкраїни і Генеральний прокурор 

(виконувач обов’язки Генерального прокурора) братиме участь у процесі 

збирання доказів, на підставі яких він уповноважений здійснювати 

повідомлення про підозру народному депутату України;  

- і, по-третє, такі зміни, з одного боку, дадуть змогу отримувати докази 

вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України 

шляхом здійснення обшуку чи огляду його житла чи іншого володіння, чи 

службового приміщення, а також проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій до надання згоди Верховної Ради України на притягнення його до 

кримінальної відповідальності, а з іншого – в контексті права Верховної Ради 

України на висловлення недовіри Генеральному прокурору, що має наслідком 

його відставку з посади (пункт 25 статті 85 Конституції України), стане 

елементом системи стримувань та противаг між органами державної влади в 

нашій державі, коли безпідставне ініціювання обмеження прав і свобод 

народних депутатів України під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень може лягти в основу прийняття рішення Верховною Радою 

України щодо недовіри Генеральному прокурору. На підставі зазначеного 

пропонуємо частину 2 статті 27 Закону України «Про статус народного 

депутата України» від 17.11.1992 № 2790-ХІІ викласти у такій редакції:  

«2. Обшук чи огляд житла чи іншого володіння народного депутата, чи 

службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та 

застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і 

свободи народного депутата, допускаються лише за клопотанням Генерального 
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прокурора (виконувача обов’язки Генерального прокурора), якщо іншими 

способами одержати інформацію неможливо». 

А частину 3 статті 482 КПК у такій редакції: 

«3. Обшук чи огляд житла чи іншого володіння народного депутата, чи 

службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та 

застосування інших заходів, в тому числі негласних слідчих дій, що відповідно 

до закону обмежують права і свободи народного депутата України, 

допускаються лише за клопотанням Генерального прокурора (виконувача 

обов’язки Генерального прокурора), якщо іншими способами одержати 

інформацію неможливо». 

Вирішення питання щодо допустимості доказів, одержаних під час 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо особи, яка за її підсумками 

виявилась народним депутатом України, чи в ситуаціях, коли під час 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо однієї особи виявляються 

ознаки іншого кримінального правопорушення, яке вчинене чи вчиняється 

іншою особою, яка є народним депутатом України, пропонується здійснити 

шляхом доповнення до частини 3 статті 482 КПК України абзаців другого, 

третього та четвертого, у яких встановити: 

«Якщо під час негласної слідчої (розшукової) дії буде встановлено, що 

особа, відносно якої вона проводиться, є народним депутатом України, то 

отримана інформація може бути використана у цьому кримінальному 

провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка поставляється за 

клопотанням Генерального прокурора (виконувача обов’язки Генерального 

прокурора). 

Якщо у результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено 

ознаки кримінального правопорушення, яке вчинене народним депутатом 

України та не розслідується у цьому кримінальному провадженні, то отримана 

інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні 
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тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням 

Генерального прокурора (виконувача обов’язки Генерального прокурора).  

Слідчий суддя розглядає такі клопотання згідно з вимогами статей 247 та 

248 цього Кодексу і відмовляє у їх задоволенні, якщо Генеральний прокурор 

(виконувач обов’язки Генерального прокурора), крім іншого, не доведе 

законність отримання інформації, відсутність до початку здійснення негласної 

слідчої (розшукової) дії достатніх даних у слідчого або прокурора, що особою, 

відносно якої вона проводилась, є народним депутатом України, або наявність 

достатніх підстав вважати, що зібрані дані свідчать про виявлення ознак 

кримінального правопорушення». 

Проблеми проведення негласних слідчих (розшукових) дій у 

розглядуваній нами категорії кримінальних проваджень полягають і в тому, що 

ефективність їх здійснення законодавцем прямо пов’язується з таємністю факту 

та методів їх проведення (частина 1 статті 246 КПК України). Визнання високої 

імовірності впливу службового становища суддів, працівників правоохоронних 

органів (з перелічених у статті 480 КПК потужність такого впливу, якщо він 

буде, з боку Генерального прокурора, його заступника, прокурора 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директора та працівників 

Національного антикорупційного бюро України є безсумнівною) на виникнення 

протидії розслідуванню у формі розголошення відомостей про внесене 

клопотання щодо надання дозволу на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, постановлену ухвалу слідчого судді, безпідставної відмови 

слідчим суддею в наданні дозволу на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії спонукало включення частини 2 до статті 247 КПК України. 

Згідно з цією нормою розгляд клопотань про надання дозволу на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій щодо суддів, працівників суду та 

правоохоронних органів та/або у приміщеннях судових та правоохоронних 

органів, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень 

слідчого судді, може здійснюватися слідчим суддею Апеляційного суду 

Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та 
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Севастополя поза межами територіальної юрисдикції органу досудового 

розслідування, який здійснює досудове розслідування. У такому разі слідчий, 

прокурор звертаються з клопотаннями про надання дозволу на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій до слідчого судді апеляційного суду, 

найбільш територіально наближеного до апеляційного суду, у межах 

територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Однак, 

як свідчить практика, ця новела не стала повністю на заваді вказаних нами 

вище способів протидії розслідуванню злочинів, вчинених суддями чи 

працівниками правоохоронних органів. Керівництво Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційної бюро України 

неодноразово наводило дані про те, що в них є підстави вважати, що одним з 

чинників безрезультатного проведення окремих негласних слідчих 

(розшукових) дій у їх кримінальних провадженнях є виток інформації про них 

через працівників суду або правоохоронних органів [618]. Національне 

антикорупційне бюро України у зв’язку з цим активно виступає за надання на 

законодавчому рівні права йому самостійно, а не за допомогою СБУ чи 

МВС,здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж, передбачене статтею 263 КПК [465]. На розгляді Верховної Ради 

України знаходиться законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України» (щодо діяльності Національного антикорупційного бюро 

України) від 14.06.2016 № 4812, який містить відповідні норми [462]. Однак, на 

нашу думку, цими законодавчими ініціативами не вирішується в достатній мірі 

питання забезпечення таємниці факту проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій щодо суддів та співробітників правоохоронних органів або у 

приміщеннях суду чи правоохоронних органів. Явище корпоратизації інтересів 

суддів, співробітників правоохоронних органів, об’єднаних спільною для них 

діяльністю, зумовлює існування потенційних ризиків витоку інформації щодо 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій у цій категорії кримінальних 

проваджень. Упрацях О.О. Тарасова, В.К. Лисиченка, Р.М. Шехавцова, 

О.І. Ромців відмічається, що неправомірні корпоративні інтереси зумовлюють 
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протидію розслідуванню злочинів з боку співробітників правоохоронних 

органів та суду [542, с.88-109; 314, с.109-110; 488, с.52, 63, 89, 100]. Ці 

корпоративні інтереси між цими службовими особами правоохоронних органів 

умовно розділяють на дві групи:  

1) корпоративні інтереси, виникнення яких напряму не пов’язане із 

розслідуванням певного злочину. Реально існуючі на сьогодні різноманітні 

корупційні схеми призначення на посади в органах державної влади (шляхом 

давання у різних формах неправомірної вигоди, виходячи із родинних або 

іншого роду стосунків) або діяльності певного органу державної влади в цілому, 

чи його окремого підрозділу (наприклад, існування «бізнес-планів», за якими 

плануються точні суми грошей, що повинні бути «зароблені» органом державної 

влади в цілому, його окремими службами, їх підрозділами та службовими 

особами, призводить до існування системних зловживань службовим 

становищем), викликають потребу у працюючих у них службових осіб 

компенсувати «витрати», що вони понесли у зв’язку з їх призначенням на посаду 

чи за час своєї «службової діяльності», спрямованої на виконання «бізнес-плану» 

або забезпечити системним наданням неправомірної вигоди вищим службовим 

особам залишення їх на своїх посадах. Неправомірні корпоративні інтереси 

можуть виникати через системну залежність між собою окремих службових осіб 

як умежах одного відомства, так і різних. Однак, найбільшу суспільну небезпеку 

становлять неправомірні корпоративні інтереси, що виникають між службовими 

особами правоохоронних органів, суду, об’єднаних в організовану групу, 

діяльність якої спрямована на отримання матеріальних коштів шляхом 

зловживання своїм службовим становищем, вимаганням неправомірної вигоди; 

2) корпоративні інтереси, виникнення яких пов’язане із розслідуванням 

певного злочину. У таких ситуаціях може виникати об’єднання рядових 

співробітників правоохоронних органів та їх керівників, суддів на підставі 

неправомірних, таких, що хибно розуміються інтересів служби, в групу, що 

перешкоджає встановленню обставин події злочину та реально причетних до неї 

осіб [314, с.110-112]. Такі службові особи можуть використовувати свої зв’язки 
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для отримання інформації щодо розслідування вчинених ними злочинів та 

використовувати її для організації контрзаходів, спрямованих, зокрема, на 

неодержання слідством доказів їх протиправної діяльності проведенням негласних 

слідчих (розшукових) дій.  

Створення та забезпечення на законодавчому рівні діяльності 

Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, а також Державного бюро розслідувань як 

незалежних правоохоронних органів сприяє формуванню умов для мінімізації 

імовірності виникнення неправомірних корпоративних інтересів у їх 

співробітників. Безумовно, що повністю виключити виникнення такого явища в 

діяльності службових осіб цих правоохоронних органів тільки процедурами 

конкурсного призначення на посади їх керівників та інших співробітників, 

ускладненою процедурою звільнення з посади керівників, високим рівнем 

матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності, є неможливим. 

Морально-ділові якості та рівень особистої соціальної відповідальності 

виступають другою складовою у цьому. Однак, відкритим залишається питання 

щодо створення умов для мінімізації імовірності виникнення неправомірних 

корпоративних інтересів у суддів судових інстанцій різного рівня при 

здійсненні судового контролю, зокрема, й щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, та розгляду кримінальних проваджень по суті. Особливо 

щодо корупційних злочинів, вчинених суддями, співробітниками 

правоохоронних органів, керівниками або службовими особами органів 

державної влади та управління, зокрема, й переліченими у статті 480 

КПК України.  

У зв’язку з цим надзвичайно актуальним при розгляді питань, пов’язаних 

з особливостями здійсненням негласних слідчих (розшукових) дій є створення 

Вищого антикорупційного суду, передбачене пунктом 2 частини 2 статті 31 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII. 

Як зазначає А. Ситник, це спрямовано на формування разом з Спеціалізованою 

антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро 
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повноцінної вертикалі боротьби з топ-корупцією [509]. Відповідно до чинного 

законодавства Вищий антикорупційний суд є вищим Спеціалізованим судом, 

який діє як суд першої інстанції з розгляду окремих категорій кримінальних 

проваджень, аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, 

інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд та 

здійснює інші повноваження, визначені законом (частина 1 статті 31, стаття 32 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів»). Аналізуючи наведені 

повноваження Вищого антикорупційного суду, місце його в системі 

судоустрою в нашій державі, чинне кримінальне процесуальне законодавство, а 

також численні висловлювання правознавців щодо створення цієї судової 

інстанції [148; 30; 272, с.38-39] не можна не звернути увагу на те, що критика 

щодо запровадження цього суду пов’язана з розмитістю його повноважень та не 

зрозумілістю того, яким чином буде здійснюватися судовий контроль у 

кримінальних провадженнях, які були розглянуті цим судом. В. Краглевич та 

Д. Боднарчук зазначають, що після створення Вищого антикорупційного суду 

може виникнути ціла низка проблем: 

- по-перше, створення антикорупційного суду тільки в м. Києві 

потребуватиме етапування до столиці обвинувачених зі всієї України та 

відшкодування витрат на приїзд та проживання учасникам кримінального 

провадження; 

- по-друге, невизначення законодавцем, які судові інстанції в 

апеляційному та в касаційному порядку будуть розглядати рішення Вищого 

антикорупційного суду; 

- по-третє, відсутність чітко визначених повноважень цього суду у КПК; 

- по-четверте, потенційність ризику того, що, діючи в масштабах усієї 

держави, судді Вищого антикорупційного суду, здійснюючи свої повноваження 

як слідчі судді, дуже швидко з огляду на їх кількість не зможуть здійснювати 

судовий розгляд, виходячи з правила про відвід судді, визначеного у частині 1 

статті 76 КПКУкраїни [272, с.38-39]. 
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Очевидно, що структура та повноваження Вищого антикорупційного суду 

для забезпечення його нормального функціонування у системі державних 

інституцій в сфері боротьби з топ-корупцією потребують своєї деталізації в 

чинному законодавстві про судоустрій та кримінальному процесуальному 

законодавстві. Вище політичне керівництво нашої держави, взявши на себе 

перед західними партнерами зобов’язання створити такий суд, вже не зможуть 

від нього відмовитись. Тому питання вдосконалення нормативно-правової 

регламентації його діяльності є вельми актуальним і потребує окремого 

дослідження. Напрямами за якими, як вважаємо, обов’язково повинно це 

відбутися для вбудови Вищого антикорупційного суду в систему боротьби з 

корупцією в нашій державі, є чітке визначення підсудності, передбачення 

створення у структурі Вищого антикорупційного суду поряд з 

Антикорупційним судом як суду першої інстанції, інституційно незалежної 

апеляційної інстанції, наприклад, як це пропонує М.І. Хавронюк, 

Антикорупційної палати Вищого антикорупційного суду [30], судовий 

контроль за рішеннями якої, у свою чергу, буде здійснювати Касаційний 

кримінальний суд Верховного Суду. Це, у свою чергу, дозволить вийти на 

вирішення проблеми забезпечення таємниці факту ініціювання та проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій щодо суддів, вищих посадових осіб 

правоохоронних органів відповідно до положень частини 1 статті 247 КПК 

України. А саме, Антикорупційна палата Вищого антикорупційного суду може 

бути визначена як судова інстанція, судді якої можуть надавати дозволи на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій.  

Окрему увагу необхідно звернути на процесуальний порядок проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій щодо адвокатів. У пункті 3 частини 1 

статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 

05.07.2012 № 5076-VI зазначається, що проведення стосовно адвоката слідчих 

дій, що можуть проводитися винятково з дозволу суду, здійснюється на підставі 

судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його 

заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та 
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міста Севастополя. Чи означає такий нормативний припис, що проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій щодо адвоката потребує відповідного 

клопотання до слідчого судді від вказаних прокурорів? У КПК законодавець у 

частині 1 статті 246 визначив негласні слідчі (розшукові) дії як різновид 

слідчих (розшукових) дій, але назви глав 20 та 21, а також численне одночасне 

використання в тексті різних норм КПК терміна слідча (розшукова) дія та 

негласна слідча (розшукова) дія (наприклад, пункти 4, 5 частини 2 статті 36, 

пункт 3 частини 2 та частини 3 статті 40, частина 1 статті 41 КПКУкраїни) 

свідчить про те, що він розділяє їх між собою. Поряд із цим, у КПК є норми, 

системний аналіз яких свідчить про те, що термін слідча (розшукова) дія 

використовується як денотат процесуальних дій, передбачених як у Главі 20 так 

і у Главі 21 КПКУкраїни. Як приклад, можна навести пункт 5 частини 2 

статті 39 КПК, у якому передбачено, що керівник органу досудового 

розслідування уповноважений погоджувати проведення слідчих (розшукових) 

дій та продовжувати строк їх проведення, у випадках передбачених цим 

Кодексом. У абзаці 3 частини 5 статті 246 КПК зазначено, що строк проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії може бути продовжений керівником органу 

досудового розслідування, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться 

за його або слідчого рішенням, аналогічні повноваження, передбачені й для 

керівників слідчих підрозділів вищого рівня у абзаці 4 частини 5 цієї ж статті. 

Водночас, положення пункту 4 частини 2 статті 36 КПК щодо уповноваження 

прокурора, який здійснює нагляд у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, особисто проводити слідчі (розшукові) дії 

науковцями та практиками трактується як можливість особистого проведення 

прокурором тільки процесуальних дій, передбачених Главою 20 КПКУкраїни 

[285, с.117]. Таке вільне використання законодавцем та трактування термінів 

слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії негативно впливає на 

правозастосовну практику, зумовлюючи різне тлумачення змісту, в якому в 

конструкцію певної норми включений термін слідча (розшукова) дія, зокрема, й 



398 
 

у пункті 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність».  

Слід констатувати, що наявне грубе порушення законодавцем лексичних 

правил юридичної техніки складання нормативно-правових актів щодо точності 

та однозначності використання термінів, яке створює умови для порушення 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, 

охорона яких є одним із завдань кримінального провадження (стаття 2 

КПК України). З огляду на безумовність рівнозначності забезпечення 

вирішення цього завдання у всіх ситуаціях проведення процесуальних дій, під 

час яких обмежуються права і свободи, зокрема й щодо особи, яка є адвокатом, 

необхідно використаний у пункті 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» термін слідчі дії розуміти і як такий, що 

охоплює й негласні слідчі (розшукові) дії, що можуть проводитися винятково з 

дозволу суду. Тобто, це аудіо-, відеоконтроль особи (стаття 260 КПК України), 

накладення арешту на кореспонденцію (стаття 261 КПКУкраїни), огляд і виїмка 

кореспонденції (стаття 262 КПКУкраїни), зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж (стаття 263 КПКУкраїни), зняття інформації з 

електронних інформаційних систем (статті 264 КПК України),обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (стаття 267КПК 

України), установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

(стаття 268 КПК України),спостереження за особою, річчю або місцем 

(стаття 269 КПК України), моніторинг банківських рахунків (стаття 269-1 КПК 

України), аудіо-, відео контроль місця (стаття 270 КПК України), негласне 

отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (стаття 274 

КПК України). І з клопотанням про надання дозволу слідчим суддею на 

проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій повинен звертатися 

Генеральний прокурор, його заступник, прокурор Автономної Республіки 

Крим, області, міста Києва та міста Севастополя. Поряд з цими умовами 

проведення цих негласних слідчих (розшукових) дій не слід забувати про 

нормативні приписи пункту 9 частини 1 статті 23 Закону України «Про 
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адвокатуру та адвокатську діяльність», якими забороняється втручання у 

приватне спілкування адвоката з клієнтом. Однак, така заборона не 

поширюється на ситуації готування та вчинення адвокатом разом з його 

клієнтом кримінального правопорушення. 

У контексті процесуальних особливостей проведення окремих негласних 

слідчих (розшукових) дій щодо осіб, які є адвокатами, не можна залишити поза 

увагою ситуації проведення контролю за вчиненням злочину у випадках, коли 

виникає необхідність тимчасового обмеження конституційних прав особи. 

Згідно з нормою частини 8 статті 271 КПКУкраїни такі обмеження повинні 

здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді. Тобто виходить, що постанову 

про контроль за вчиненням злочину стосовно адвоката може виносити рядовий 

прокурор, але якщо ця негласна слідча (розшукова) дія пов’язана із втручанням 

у приватне спілкування за участю особи, то з клопотанням щодо надання, 

наприклад, дозволу на здійснення аудіо-, відеоконтролю (стаття 260 

КПКУкраїни) повинен звертатися відповідно до вимог пункту 3 частини 1 

статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

Генеральний прокурор, його заступник, прокурор Автономної Республіки 

Крим, області, міста Києва та міста Севастополя. Такі дії відносяться до 

персоніфікованих виключних повноважень вищих прокурорів у кримінальному 

провадженні та не потребують включення їх до групи прокурорів 

процесуальних керівників. Однак, слід мати на увазі, що якщо Генеральний 

прокурор, його заступник, прокурор Автономної Республіки Крим, області, 

міста Києва та міста Севастополя буде вважати уцій ситуації за доцільне 

самостійно прийняти процесуальне рішення про контроль за вчиненням 

злочину, то такий прокурор повинен спершу включити себе у групу прокурорів 

процесуальних керівників, а потім виносити постанову про контроль за 

вчиненням злочину та звертатися до  слідчого судді з клопотанням щодо 

надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, пов’язаної з 

проведенням контролю за вчиненням злочину. 
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Також не можна не оминути проблему забезпечення дотримання 

адвокатської таємниці під час проведення щодо адвоката зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо-, відеоконтролю особи в 

середині публічно недоступних місць, зокрема, приміщень, де він здійснює 

адвокатську діяльність. Ми вже звертали увагу на те, що недопустимим 

відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» є збирання та розголошення відомостей, які становлять адвокатську 

таємницю. І проблема полягає у тому, що під час проведення цих тривалих за 

часом негласних слідчих (розшукових) дій може бути задокументоване не 

тільки спілкування адвоката щодо обставин вчинення ним тяжкого чи особливо 

тяжкого злочину, але й його спілкування з клієнтами, тому що особливості їх 

проведення полягають у повному фіксуванні за допомогою відповідних 

технічних засобів приватного спілкування адвоката. Включати до протоколу 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж або аудіо-, 

відеоконтролю особи в середині публічно недоступного місця описання змісту 

приватного спілкування адвоката з клієнтом поряд із одержаними відомостями 

щодо готування, вчинення або приховування ним злочину та долучати до 

такого протоколу технічні носії інформації, які містять такі відомості, значить 

створювати умови для визнання такого протоколу та додатку до нього 

недопустимим доказом, через те, що розголошувати адвокатську таємницю без 

згоди клієнта адвоката недопустимо (частина 2 статті 22 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»). Вирішення цієї проблеми можливе 

двома шляхами. Перший – встановити особистість таких клієнтів, повідомити 

відповідно до вимог статті 253 КПКУкраїни про обмеження їх конституційних 

прав, яке мало місце під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії,  та 

одержати їх письмові згоди на розголошення інформації, яка була 

задокументована. Тут, безумовно, є суттєвий ризик того, що такої згоди не 

одержимо, а протокол та додаток до нього, як джерела доказів вже сформовані, 

і відповідно використати їх в доказуванні не зможемо. Другий, який 

забезпечений нормативними приписами абзацу другого підпункту 3.4.2 



401 
 

Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженої 

наказом ГП України, МВС України, СБ України, Адміністрації ДПС України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5, відповідно до якиху дорученні оперативному 

підрозділу на проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж або аудіо-, відеоконтролю особи щодо адвоката слідчій може вказати, 

що інформація щодо спілкування адвоката відносно обставин вчинення злочину 

повинна оформлюватися окремим протоколом з відповідним додатком, а у 

випадках фіксування приватного спілкування адвоката з його клієнтами – 

іншим протоколом та додатком до нього. Перші протоколи та додатки до них 

будуть виступати джерелами доказів протиправної діяльності адвоката, а другі 

– будуть у встановленому КПКУкраїни та Інструкцією про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні знищені [653, с.70-76; 673, с.217-222]. 

 

Висновки до розділу 4 

 

4.1. У чинному вітчизняному законодавстві, яке визначає правовий статус 

осіб, які перелічені у статті 480 КПК України, реалізований диференційований 

підхід до формування системи гарантій їх діяльності у випадках здійснення 

досудового розслідування вчинених ними кримінальних правопорушень. 

Найбільший обсяг таких гарантій, які передбачені не тільки у Главі 37 КПК 

України, а і Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами, 

мають народні депутати України, судді Конституційного Суду України, 

професійні судді, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

адвокати, член Національного агентства з питань запобігання корупції. В основі 

такого підходу лежить положення про те, що до всіх суб’єктів повинно бути 

неоднакове ставлення (справедлива нерівність). Законодавець, виходячи зі 
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свого бачення рівня суспільного значення, складності умов їх діяльності, 

визначає засоби компенсації особливими процедурами здійснення 

кримінального провадження щодо вчинених цими особами кримінальних 

правопорушень, які покликані забезпечити їх рівність перед законом і судом та 

право на справедливий суд. Правовий статус осіб, які перелічені у статті 480 

КПК України, зумовлює застосування кримінальних процесуальних гарантій їх 

діяльності, передбачених у КПК та в інших законах України, з початку 

кримінального провадження щодо вчинених ними кримінальних 

правопорушень. Зокрема, ігнорування положень статті 216 КПК України та 

Глави 37 КПК України – прямий шлях до визнання доказів, зібраних з 

порушенням правил підслідності, недопустимими відповідно до пункту 2 

частини 3 статті 87 КПК України. Наявні пропозиції щодо запровадження 

початку досудового розслідування злочинів, вчинених особами, переліченими у 

статті 480 КПК України, Генеральним прокурором України або його 

заступником не можуть бути нами підтримані. Якщо це буде здійснено – це 

негативним чином вплине на реалізацію права осіб на захист їх державою від 

протиправних дій такими особами, своєчасність та ефективність досудового 

розслідування цієї категорії злочинів. 

4.2 Вкрай важливим для визнання допустимими доказів зібраних під час  

здійснення окремих слідчих (розшукових) дій щодо осіб, перелік яких 

наведений у статті 480 КПКУкраїни, є дотримання вимог чинного 

законодавства, що містять додаткові умови їх проведення. Узагальнення слідчої 

практики показує, що слідчі та прокурори не завжди на належному рівні є 

обізнаними з питань наявності таких умов. Однією з причин цього є положення 

абзацу другого частини 1 статті 6 КПК України, згідно з якими особливості 

кримінального провадження щодо окремої категорії осіб визначаються 

Главою 37 КПК України, а це у певну міру дезорієнтує окремих слідчих та 

прокурорів і вони не опрацьовують закони, які визначають правовий статус 

таких осіб на предмет наявності в них спеціальних норм щодо проведення 

слідчих (розшукових) дій, а це шлях до істотного порушення прав і свобод осіб, 
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гарантованих Конституцією та законами України, тобто до визнання одержаних 

доказів недопустимими (стаття 87 КПК України). Допит осіб, перелічених у 

статті 480 КПК України, як підозрюваних передбачає попереднє відповідно до 

вимог Глави 22 та статті 481 КПК України повідомлення їм про підозру. При 

чому для народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини попередньо повинна бути надана згода Верховною 

Радою України на притягнення їх до кримінальної відповідальності. Так само 

без такої згоди не можуть бути проведені щодо народного депутата України 

обшук, чи огляд його особистих речей і багажу, транспорту, житлового чи 

службового приміщення, а також негласні слідчі (розшукові) дії. Порушення 

гарантій, які надані суддям Конституційного Суду України, суддям, присяжним 

щодо їх затримання також виступає підставою для визнання результатів допиту 

їх як підозрюваних, що відбулися після такого затримання, недопустимими 

доказами. Під час допитів адвокатів не можуть бути його предметом відомості, 

які відносяться до адвокатської таємниці, окрім випадків надання згоди 

клієнтом на розголошення адвокатом адвокатської таємниці. Не можуть бути 

здійснені огляд, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із 

здійсненням адвокатської діяльності, під час проведення обшуків. При чому 

обов’язковою умовою процедури одержання дозволу на обшук в житлі чи 

іншому володінні адвоката, чи у приміщенні, де він надає свої послуги, є 

відповідне клопотання Генерального прокурора України, його заступників, 

прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста 

Севастополя. Особа, яка здійснює обшук чи огляд житла, іншого володіння 

адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, а також 

тимчасовий доступ до речей і документів адвоката, повинна здійснити дії щодо 

забезпечення присутності представника ради адвокатів регіону. 

4.3 Щодо негласних слідчих (розшукових) дій законодавцем також 

реалізований підхід аналогічний до слідчих (розшукових) дій, які можуть бути 

проведені винятково за дозволом слідчого судді. Найбільші обмеження в 

можливості застосування негласних слідчих (розшукових) дій є щодо народних 
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депутатів України. Без згоди Верховної Ради України щодо них не може бути 

проведена жодна негласна слідча (розшукова) дія. Така ситуація значно 

ускладнює можливості органів досудового розслідування у збиранні доказів у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених народними депутатами 

України. Особливістю процедури проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій щодо судді, адвоката, а також Генерального прокурора, його заступника, 

прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директора та 

працівників Національного антикорупційного бюро України є одержання 

дозволу від слідчого судді на підставі клопотання, залежно від правового 

статусу особи, внесеного Генеральним прокурором, його заступниками, 

прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста 

Севастополя. Щодо інших осіб, перелічених у статті 480 КПК України, негласні 

слідчі (розшукові) дії проводяться на загальних підставах та в порядку як і 

щодо пересічних громадян. 
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РОЗДІЛ 5 

ДОКАЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТОРОНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС 

СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (IN ABSENTIA) 

КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ 

ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ  

 

5.1 Поняття та функціональне призначення спеціального досудового 

розслідування (in absentia)  

 

Питання забезпечення невідворотності притягнення до кримінальної 

відповідальності за вчинений злочин завжди виступало одним із ключових 

компонентів кримінально-правовоїполітикив нашій державі. Його 

результативна реалізація щодо осіб, які вчиняють корупційні злочини у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, має неабияке значення для сучасного суспільства через його 

вкрай негативне ставлення до цих явищ. Одним із процесуальних засобів 

невідворотності покарання за вчинений злочин є застосування, у випадках, коли 

особа переховується від органів досудового розслідування та суду, процедур 

заочного кримінального провадження. Дієвість таких процедур у вітчизняному 

кримінальному провадженні одержує своє підтвердження з 2015 року, коли 

розпочалося активне використання режиму спеціального досудового 

розслідування, запроваджене Законом України від 07.10.2014 № 1689-VII. Так, 

якщо у 2013 році за статистичними даними Генеральної прокуратури України 

244 кримінальних провадження було зупинено на підставі пункту 2 частини 1 

статті 280 КПК України у зв’язку з переховуванням підозрюваного у вчиненні 

корупційного злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності, а за 2014 рік такі процесуальні 

рішення були прийняті у 306 кримінальних провадженнях, то у 2015 кількість 
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зупинених кримінальних проваджень на підставі пункту 2 частини 1 статті 280 

КПК України завдяки застосуванню у кримінальних провадженнях зацією 

категорією злочинів режиму спеціального досудового розслідування відповідно 

до положень глави 24-1 КПК України знизилася майже у два рази – до 162, а у 

2016 році вона становила 158, аналогічна тенденція простежується й у 

2017 році [120]. 

І.Я. Фойницький, розглядаючи формування заочного провадження в 

кримінальному процесі в його історичному розвитку, в контексті передумов 

його виникнення, зазначав, що засада безпосередності, яка лежить в основі 

кримінально-судового розгляду, передбачає провадження в суді за присутності 

підсудного. Такому особистому або очному остаточному кінцевому 

провадженню протиставляється провадження заочне. Підстави для останнього 

історично були двоякі: 1) неявка до суду розглядалася як непокора державній 

владі, яка сама по собі оголошувалася недозволеною і створювало невигідні 

наслідки для такої особи, головним чином конфіскацію та інші заходи, 

спрямовані на його майно, честь і повноправність, заходи такої тяжкості, що 

ними «покривалося» покарання за його основну провину; 2) ухилення від суду 

прирівнювалося до визнання провини та призводило безпосередньо до 

обвинувального вироку [298, с.501]. Сучасне кримінальне провадження за 

відсутності підозрюваного (обвинуваченого), яке визначається у назві Глави 24-

1 КПК латинською формулою in absentia, ґрунтується на підставі іншого 

бачення його засад.  

Голова Спеціального трибуналу по Лівану, створеного під егідою 

Організації Об’єднаних Націй, Івана Хрдлічкова на круглому столі, 

присвяченому заочному судочинству, який відбувся у вересні 2016 року на базі 

Гаазького інституту світового правосуддя, з цього приводу, в контексті 

діяльності органів міжнародної кримінальної юстиції, зазначила, що заочне 

провадження є одним із способів дозволити міжнародній спільноті домагатися 

притягненнядо відповідальності за тяжкі злочини не дозволяючи відсутності 

обвинуваченого перешкоджати його меті, і боротися з безкарністю [748]. 
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Однак, в основі заочного кримінального провадження за КПК України 

2012 року лежить не тільки ідея невідворотності покарання за вчинений злочин, 

а і доктрина природної справедливості [661, с.125-126]. 

Перша ідея акумульована у постулатах про те, що кожна особа, яка скоїла 

кримінальне правопорушення, підлягає покаранню або іншим заходам 

кримінально-правового впливу, передбачених кримінальним законом, якщо 

відсутні законні підстави для звільнення її від кримінальної відповідальності чи 

покарання [637, с.467]. Необхідність реалізації цього прямо зумовлює, як 

зазначає П.Л. Фріс, виявлення та розкриття всіх без винятку вчинюваних у 

реальній дійсності злочинів, притягнення до кримінальної відповідальності всіх 

осіб, винних у їх вчиненні, застосування до кожного з них заходів 

кримінального покарання або замінюючих його мір, або звільнення від 

кримінальної відповідальності і (або) від покарання у випадках і на підставах, 

передбачених кримінальним законом, відшкодування заподіяної злочином 

шкоди там, зрозуміло, де це можливо. Врешті-решт принцип невідворотності 

покликаний продемонструвати соціально нестійким елементам «невигідність» 

порушення кримінального закону [611, с.88-89]. 

Друга ґрунтується на двох ключових засадах. Це, з одного боку, право 

бути вислуханим (audi alteram partem) – кожна сторона в спорі повинна 

отримати можливість відповісти на будь-які звинувачення, які висунуті іншою 

стороною, та правила неупередженості (nemo iudex in causa sua) – особа, яка 

пов’язана із врегулюванням спору, повинна діяти об’єктивно, зокрема, вона 

повинна відкрито заявити про те, що має якісь інтереси, пов’язані із його 

вирішенням [684, с.425; 716]. А з іншого, – як зазначають Р.М. Шехавцов та 

Г.В. Матвієвська, – визнання пріоритету інтересів держави, суспільства та 

потерпілого щодо встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального 

правопорушення, та забезпечення невідворотності їх покарання над правами та 

інтересами підозрюваного (обвинуваченого) на належну правову процедуру, 

який своїми умисними діями, спрямованими на переховування від органів 
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досудового розслідування та суду, перешкоджає їх діяльності [684, с.425; 348, 

с.352-353]. 

Формування бачення змісту процесуальної форми та функціонального 

призначення заочного кримінального провадження в європейському 

законодавстві пов’язане, передусім, з прийняттям Комітетом Міністрів Ради 

Європи у Резолюції (75) 11 «Про критерії, що регламентують розгляд, який 

здійснюється за відсутності обвинуваченого» від 19.01.1973 року, а також 

практикою Європейського суду з прав людини [661, с.125-134; 662, с.108-111]. 

Так, у вказаній Резолюціїз метою пошуку шляхів та засобів забезпечення 

прав обвинуваченого на розгляд, як це закріплено у Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року, та його права на 

присутність під час розгляду його справи, як це визнано Міжнародним Пактом 

про громадянські та політичні права від 19.12.1966 року, та вироблення 

стандартів здійснення процедури судового розгляду за відсутності 

обвинуваченого, які б відповідали вимогам належного відправлення 

правосуддя, рекомендував урядам держав-членів застосовувати такі мінімальні 

правила: 1) справа жодної особи не може бути розглянута, якщо до цього вона 

ефективно протягом часу, що дозволяє їй з’явитися до суду і підготувати свій 

захист, не була оповіщена повістками, якщо тільки не буде встановлено, що 

вона навмисно прагнула уникнути правосуддя; 2) повістки повинні вказувати 

на наслідки нез’явлення обвинуваченого на розгляд; 3) коли суд встановить, що 

обвинуваченому, який не з’явився на розгляд, була вручена (atteint) повістка, 

він повинен розпорядитися про відкладення розгляду, якщо визнає, що 

особиста присутність обвинуваченого є обов’язковою або якщо є підстави 

вважати, що у нього виникли перешкоди для з’явлення; 4) справа 

обвинуваченого не повинна розглядатися за його відсутності, якщо можливо і 

бажано перенести розгляд на територію іншої держави або звернутися із 

запитом про видачу; 5) коли справа обвинуваченого розглядається в його 

відсутність, докази повинні збиратися звичайними способами, а захист повинен 

мати право втрутитися в цей процес; 6) судове рішення, прийняте за відсутності 
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обвинуваченого, має бути доведено до його відома згідно з правилами вручення 

повісток для з’явлення в суд, і період часу для оскарження не повинен 

починатися раніше, ніж особа, щодо якої винесено вирок, не отримає 

повідомлення про винесене судове рішення, якщо тільки не буде встановлено, 

що вона навмисно прагнула уникнути правосуддя; 7) кожен, чия справа 

розглядалася за його відсутності, повинен мати можливість оскаржити це 

судове рішення такими доступними йому засобами, якби він був присутній; 

8) особа, справа якої була розглянута за її відсутності і якій не було вручено 

повістку в належній формі, повинна мати правовий засіб захисту, що дозволяє 

їй анулювати судове рішення; 9) особа, справа якої розглянута за її відсутності, 

але якій повістка була належним чином вручена, має право на повторний 

розгляд справи у звичайному порядку, якщо ця особа може довести, що її 

відсутність і факт того, що вона не могла проінформувати суддю у справі, були 

викликані обставинами, які перебувають за межами її контролю [749]. 

Європейський суд з прав людини рішеннями у справах Colozza v. Italy, 

№ 9024/80 [723], Medenica v. Switzerland, № 2091/92 [743], Krombach v. France, 

№ 29731/96 [737], Eliazerv. TheNetherlands, №20491/97 [726], Da Luz Domingues 

Ferreira v. Belgium, № 50049/99 [724], Sejdovic v. Italy,№56581/00 [719], Somogyi 

v. Italy, № 67972/01 [755], Lagardère v. France, №18851/07 [738] та інших сприяв 

визначенню критеріїв допустимості процедур заочного кримінального 

провадження. О.Ю. Татаров у результаті аналізу окремих з наведених вище 

рішень Європейського суду з прав людини до таких відніс:  

- наявність в діях особи ознак злочину невеликої тяжкості (проступків); 

- гарантування обвинуваченому права на справедливий судовий розгляд, 

компонентами якого є право бути присутнім при розгляді справи, виробити 

лінію захисту, бути вислуханим, оскаржити заочний вирок; 

- забезпечення права обвинуваченого на юридичну допомогу на всіх 

стадіях кримінального провадження, зокрема на участь захисника при 

оскарженні заочного вироку; 
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- забезпечення повідомлення обвинуваченого повістками впродовж часу, 

який дозволяє особі з’явитися до суду й підготувати свій захист, за умови, якщо 

не буде встановлено, що вона навмисно уникала правосуддя. При цьому 

повістки повинні вказувати на наслідки неявки обвинуваченого; 

- судові рішення в заочному кримінальному провадженні повинні бути 

доведені до відома обвинуваченого згідно з правилами вручення повісток; 

- особа, щодо якої розглядалася справа за її відсутності, але якій повістка 

була належним чином вручена, повинна мати право на повторний розгляд 

справи у звичайному порядку, якщо може довести, що її відсутність і факт того, 

що вона не мала можливості поінформувати суддю, були спричинені 

обставинами, які вона не могла усунути [545]. 

У цілому аналогічні позиції щодо визнання кримінального провадження 

in absentia таким, що не суперечить статті 6 Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод та прецедентній практиці Європейського суду з прав 

людини, сформулювала й І.В. Гловюк, додатково зазначаючи, що повинна бути 

ще й явно виражена свідома відмова обвинуваченого брати участь у судовому 

розгляді [123, с.19]. 

Як вбачається, переважна більшість критеріїв заочного кримінального  

провадження, які виділяються в літературі, стосуються визначення порядку 

його здійснення в суді [661, с.125-134], хоча таке провадження розділяється на 

спеціальне досудове у главі 24-1 КПК України, а також у пункті 8 частини 1 

статті 52, пункті 8 частини 1 статті 137, частині 5 статті 139, пункті 2-1 

частини 1 статті 280, пункті 12 частини 1 статті 309, пункті 20-1 Перехідних 

положень КПК України, та спеціальне судове провадження, порядок здійснення 

якого передбачений положеннями пункту 8 статті 52, пункту 8 частини 1 

статті 137, частини 5 статті 139, частинах 3, 4 статті 323, абзацу 2 частини 2 

статті 349, частини 5 статті 374, частини 3 статті 400, пункті 20-1 Перехідних 

положень КПК України. Вивчення змісту перелічених вище норм свідчить, що 

численні дослідження, здійснені Ю.П. Аленіним, Г.П. Власовою, 

В.І. Галаганом, І.В. Гловюк, С.А. Головатим, Ю.М. Грошевим, 
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О.М. Дроздовим, О.В. Захарченко, О.П. Кучинською, В.Т. Маляренком, 

Г.В. Матвієвською, О.О. Нагорнюк-Данилюком, Р.Г. Пєсцовим, 

М.А. Погорецьким, В.О. Попелюшком, О.Ю. Татаровим, В.М. Трофименком, 

В.М. Трубніковом, Т.В. Трубніковою, Л.Д. Удаловою, О.Г. Шило, 

Р.М. Шехавцовим та інших правознавцями [107; 115; 123; 159; 192; 203; 303; 

340; 343; 348; 434; 378; 415; 513; 547; 566; 568; 633; 124], спрямовані на 

вироблення або загального поняття та змісту заочного кримінального 

провадження, критеріїв допустимості його застосування, або його здійсненню 

на судових стадіях кримінального процесу та не відображають всіх особливих 

рис спеціального досудового розслідування і можуть розглядатися як основа 

для формування уявлень про його природу. 

Як приклади наявних дефініцій заочного кримінального провадження 

можна навести визначення:  

- А.С. Тукієва, який сформулював поняття заочного кримінального 

провадження як особливого порядку розслідування і розгляду кримінальних 

провадженьз посиленими процесуальними гарантіями, який допускається за 

наявності закріплених у законі підстав і умов, оснований на дослідженні 

загального предмета доказування й інших обставин справи, що здійснюється за 

відсутності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, якому належить право, 

крім загальних, на особливий порядок оскарження заочного вироку [570, с.11];  

- Р.Г. Пєсцова, який описує заочний розгляд кримінальних справ як 

спосіб прискорення судочинства за відсутності підсудного, а також як 

можливість підвищення ефективності правосуддя з метою ефективного захисту 

інтересів потерпілого від злочину за зменшення зловживання підсудним своїми 

процесуальними правами [415, с.161-162; 377, с.113-120]; 

- Г.В. Матвієвської – якпорядок судового розглядукримінального 

провадження, характерною ознакою якого є фізичнавідсутність обвинуваченого 

в залі судового засідання, що застосовується зпідстав його неправомірної 

поведінки (ухилення від явки до суду, порушенняпорядку судового розгляду) 

або з урахуванням принципу доцільності, заумови згоди на це сторін 
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кримінального провадження (спрощенепровадження щодо кримінальних 

проступків) [346, с.26]; 

- О.О. Казакова, який розкриває заочний судовий розгляд кримінальних 

справ як інститут кримінального судового провадження, який охоплює розгляд 

кримінальних справ по суті судами першої та апеляційної інстанцій за 

відсутності підсудного, що характеризується наявністю виключень із принципів 

і загальних умов судового розгляду (передусім вимог про участь сторін і 

безпосередність дослідження доказів) і, як наслідок, істотним комплексом 

відмінних рис порівняно із загальним порядком розгляду справи [203, с.6]; 

- О.В. Трофімова, позиція якої теж полягає у визначенні заочного 

судового розгляду як інституту, як вид особливого порядку судового розгляду з 

посиленими процесуальними гарантіями, при якому цей розгляд відбувається за 

відсутності підсудного у зв’язку з неможливістю реалізації призначення 

кримінального судочинства у звичайному порядку і наявністю виняткових 

причин, пов’язаних із забезпеченням особливо важливих інтересів держави, 

суспільства або особистості, а також наявністю умов, передбачених 

кримінально-процесуальним законом [567, с.320]; 

- Є.Г. Бендерської –як правового інституту розгляду кримінальної справи 

за відсутності підсудного - сукупності правових норм, які регламентують 

розгляд справи відповідно до загальних засад судового провадження за 

відсутності підсудного під час судового розгляду повністю або в його частині 

[59, с.8]; 

- О.О. Нагорнюк-Данилюка – як особливий порядок кримінального 

провадження, що охоплює спеціальне досудове розслідування та 

спеціальнесудове провадження і передбачає спрощену процедуру їхнього 

здійснення увипадках, передбачених КПК України, стосовно підозрюваного  

(обвинуваченого), який переховується від органів досудового розслідуваннята 

суду, ухиляючись від кримінальної відповідальності, за умови 

дотриманнязагальних засад кримінального провадження з метою забезпечення 
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швидкогой ефективного захисту особи, суспільства та держави від 

кримінальнихправопорушень [377, с.118]. 

Визначення цих та інших правознавців мають важливе методологічне 

значення щодо формування підходів до поняття спеціального досудового 

розслідування. По-перше, вони вказують на особливі процедури порівняно із 

загальним порядком здійснення кримінального провадження. По-друге, 

описують спеціальне кримінальне провадження як правовий інститут та як 

діяльність, спрямовану на реалізацію, визначених у кримінальному 

процесуальному законі приписів щодо досудового розслідування та судового 

розгляду в режимі in absentia [661, с.125-134]. 

На особливість процедури спеціального досудового розслідування 

законодавець сам прямо вказує у частині 1 статті 297-1 КПК України через 

нормативний припис, що спеціальне досудове розслідування (in absentia) 

здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, 

передбаченими КПК, з урахуванням положень глави 24-1 КПК України. 

Р.М. Шехавцов щодо цього зазначає, що законодавець має на увазі, що 

здійснення досудового розслідування in absentia: має ґрунтуватися на 

положеннях Глав 19-23, 26 КПК України, які містятьзагальні правила 

досудового розслідування; пов’язане не тільки із проведенням слідчих 

(розшукових), негласних слідчих (розшукових), а й інших процесуальних дій та 

прийняттямвідповідних процесуальних рішень, правила щодо яких викладені в 

розділах І «Загальні положення», ІІ «Заходи забезпечення 

кримінальногопровадження» [683, с.426-437]. Щодо останнього необхідно 

уточнити, що нормативні приписи щодо здійснення спеціального досудового 

розслідування містяться ще й у пункті 20-1 Перехідних положень КПК України. 

При цьому норми, у наведених вище главах та розділах КПК України, що 

формують правовий інститут спеціального досудового розслідування, слід 

розділяти на ті, які містять унормування особливостей його здійснення – це 

статті 297-1 – 297-5, пункт 8 частини 1 статті 52, пункт 8 частини 1 статті 137, 

частина 5 статті 139, пункт 2-1 частини 1 статті 280, пункт 12 частини 1 статті 
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309, пункт 20-1 Перехідних положень КПК України, та інші норми розділів І 

«Загальні положення», ІІ «Заходи забезпечення кримінальногопровадження» та 

глав 19-23, 26 КПК України (окрім тих, що стосуються особливостей 

здійснення процесуальних дій щодо неповнолітнього підозрюваного), які 

унормовують загальний порядок досудового розслідування.  

Спеціальне досудове розслідування є одночасно формою спеціального 

кримінального провадження поряд із спеціальним судовим провадженнямта 

екстраординарною формою досудового розслідування, застосування якої 

зумовлене необхідністю забезпечити вирішення завдань кримінального 

провадження в умовах вчинення протидії розслідуванню з боку підозрюваного 

у формі ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності шляхом 

переховування від органів слідства та суду [661, с.125-134]. 

Досудове розслідування у кримінальному процесі розглядається як:  

- стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або 

направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності (пункт 5 частини 1 статті 3 

КПК України); 

- кримінальна процесуальна діяльність – система формалізованих 

нормами закону процесуальних дій вповноважених державою посадових осіб 

правоохоронних органів, розподілених по досудових стадіях кримінального 

судочинства, спрямованих на пізнання події злочину певними способами та 

засобами, результати здійснення яких виступають як підстав для прийняття 

процесуальних рішень слідчим, керівником органу досудового розслідування, 

прокурором, слідчим суддею, судом по кримінальній справі за для забезпечення 

вирішення завдань кримінального провадження як на досудових стадіях 

кримінального процесу, так і в суді [314,  с. 48; 544, с. 71; 538, с.181-182; 116, с. 

43; 161, с. 47; 325, с. 112; 368, с. 11]. 



415 
 

Визначення поняття спеціального досудового розслідування повинно 

відбуватися з урахуванням змісту цих двох категорій. З огляду на це вважаємо 

не точним визначення, запропоноване Д.О. Алексєєва-Процюк, спеціального 

досудового розслідування (in absentia) в України як однієї з форм спрощеного 

кримінального процесуального судочинства, яке здійснюється в разі вчинення 

особою злочинів, які зазначені в ч. 1 ст. 297-1 КПК України, стосовно 

підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства 

та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у 

міждержавний та/або міжнародний розшук на підставі ухвали слідчого судді у 

зв’язку з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування 

слідчого, погодженого з прокурором або прокурора, яке розглядається за участі 

особи, яка подала клопотання, та захисника [18, с.67]. А підхід до визначення 

спеціального досудового розслідування О.О. Нагорнюк-Данилюком через 

виділення його ознак, до яких від відніс: процесуальний порядок здійснення 

спеціального досудовогорозслідування, регламентований окремою главою КПК 

України; здійснюється щодо особи, яка набула статусу підозрюваного; можливе 

в кримінальних провадженнях щодо вичерпного переліку злочинів, визначеного 

в КПК України; здійснюється стосовно підозрюваного, який переховується 

відорганів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальностій оголошений у міжнародний та/або міждержавний розшук; не 

може здійснюватися щодо неповнолітньої особи; встановлений особливий 

порядок надсилання повісток про виклик і вручення процесуальних документів; 

передбачає необхідність постановлення слідчим суддею окремого 

процесуального рішення (ухвали) про його здійснення; обов’язковість участі 

захисника; передбачені окремі підстави й умови його здійснення стосовно осіб, 

які перебувають на тимчасово окупованій території України, в районі 

проведення антитерористичної операції, за межами України [378, с.96], – 

громіздким, таким що ускладнює сприйняття суті та змісту спеціального 

досудового розслідування. 



416 
 

Спеціальне досудове розслідування є визначеною у кримінальному 

процесуальному законі екстраординарною формою кримінального 

провадження, у яку досудове розслідування переводиться зі звичайного 

порядку його здійснення у випадках таз підстав, передбачених КПК України. 

С.Л. Шаренко та О.Г. Шило визначені як ключові умови, необхідні для 

проведення спеціального досудового розслідування: 

1) кримінальне провадження має здійснюватися у зв’язку зі злочином, 

вчиненим повнолітньою особою, яка переховується від органів досудового 

слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 

2) такий підозрюваний має бути оголошений у міждержавний та/або 

міжнародний розшук; 

3) підозра має бути оголошена про вчинення одного зі злочинів, 

передбачених у частині 2 статті 297-1 КПК України; 

4) є ухвала слідчого судді про надання дозволу на здійснення 

спеціального досудового розслідування [633, с.59]. 

По суті аналогічні за змістом підстави для прийняття процесуального 

рішення щодо здійснення спеціального досудового розслідування наводить й 

Р.М. Шехавцов, тільки за однієї відмінності – метою такого переховування він 

визначив– ухилення від кримінальної відповідальності (а не, скажімо, 

намагання врятувати своє життя у зв’язку з реальною загрозою вбивства) [683, 

с.427]. З цим ми не можемо погодитися. У КПК України не має вказівки на таку 

підставу для застосування спеціального досудового розслідування. Якщо йти 

цим шляхом, то взагалі неможливим або дуже ускладненим буде застосування 

спеціального досудового розслідування. У випадках переховування 

підозрюваного від тих же органів досудового розслідування слідчий, прокурор 

будуть одержувати від сторони захисту заяву про загрозу життю особи і до її 

спростування прийняти відповідне процесуальне рішення слідчий суддя не 

зможе, а у випадках підтвердження наведених у такій заяві відомостей сторона 

захисту отримає додаткові аргументи щодо безпідставності не тільки 

здійснення спеціального досудового розслідування, а й в подальшому  
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спеціального судового розгляду. Більше того, запровадження такого підходу в 

слідчо-судову практику може суттєво ускладнити застосування оголошення 

особи в розшук як засобу встановлення місцезнаходження підозрюваних 

(обвинувачених). Якщо особа вважає, що є загрози її життю, то вона має право 

звернутися до правоохоронних органів з такою заявою і вимагати від них 

забезпечення в законний спосіб свого захисту. Але визначати загрозу життю 

підозрюваного як підставу не застосування спеціального досудового 

розслідування, а у зв’язку і цим і оголошення підозрюваного в розшук є, на 

нашу думку, неправильним [661, с.125-134]. 

З моменту опублікування С.Л. Шаренко, О.Г. Шило та Р.М. Шехавцовим 

положень щодо підстав для здійснення спеціального досудового розслідування 

Перехідні положення КПК України були Законом № 1355-VIII від 12.05.2016 

доповнені пунктом 20-1, а 16.03.2017 Законом України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення 

механізмів забезпечення завдань кримінального провадження» до цього пункту 

були внесені зміни та доповнення, якими значно розширені підстави для 

здійснення спеціального досудового розслідування. Необхідність таких змін 

об’єктивно була зумовлена тим, що територія Автономної Республіки Крим є 

тимчасово окупованою, а у окремих районах Донецької та Луганської областей 

проводиться Антитерористична операція, відповідно й у випадках 

переховування на цій території підозрюваних у вчиненні злочинів, перелічених 

у частині 2 статті 297-1 КПК України, вони за чинним міжнародним та 

вітчизняним законодавством знаходяться та території нашої держави, а не за її 

кордоном, а відтак оголосити їх у міждержавний та/або міжнародний розшук не 

має підстав і, як наслідок, не має однієї з ключових підстав для прийняття 

процесуального рішення щодо спеціального досудового розслідування. Тепер, 

поряд із кримінальними провадженнями, перелік, яких наведений у частині 2 

статті 297-1 КПК України, вимоги щодо особливостей застосування Глави 24-1 

цього Кодексу поширюються й на кримінальні провадження, у яких 

підозрюваний, крім неповнолітнього, на момент звернення до суду з 



418 
 

клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування або 

обвинувальним актом оголошений не тільки у міждержавний та/або 

міжнародний розшук, ай понад шість місяців переховується від органів слідства 

та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно 

якого наявні фактичні відомості, що він перебуває за межами України, на 

тимчасово окупованій території України або в районі проведення 

Антитерористичної операції [283; 455]. 

З урахуванням наведених змін у КПК України, для здійснення 

спеціального досудового розслідування необхідна ухвала слідчого судді про 

дачу дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, підставами 

для якої є: 

1) кримінальне провадження, що здійснюється у зв’язку зі злочином, 

вчиненим повнолітньою особою, вказаним у частині 2 статті 297-1 або у абзаці 

другому пункту 20-1 Перехідних положень КПК України; 

2) наявність у кримінальному провадженні фактичних даних, які дають 

підстави підозрювати особу у вчиненні такого кримінального правопорушення; 

3) підозра повідомлена такій особі у встановленому КПК України 

порядку; 

4) підозрюваний має переховуються від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний 

та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 

та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами 

України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення 

Антитерористичної операції [661, 125-134]. 

О.О. Нагорнюк-Данилюк у своєму дисертаційному дослідженні 

«Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України» 

виділив та детально розглянув весь спектр проблем щодо процесуального 

порядку повідомлення про підозру особі, яка оголошується в розшук, підстав та 

порядку оголошення в міждержавний та міжнародний розшук, а також 
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підтвердження цього, встановлення факту знаходження особи на тимчасово 

окупованій території України або в районі проведення Антитерористичної 

операції [378, с.63-97], тому ми в цілому погоджуючись із його висновками та 

пропозиціями з цих питань, лише додатково зазначимо, що аналіз норм 

Глави 24-1 КПК України показує, що передбачені в ній правила прямо не 

передбачають обов’язок слідчого або прокурора негайно ініціювати перед 

слідчимсуддею питання про здійснення спеціального досудового 

розслідуванняпісля прийняття процесуального рішення про оголошення особи 

в міждержавний та/або міжнародний розшук. Також у Законі не визначено 

строк, протягом якого або після закінчення якого слідчий за погодженням з 

прокурором або прокурор повинні внести відповідне клопотання до слідчого 

судді. Тому, в кожному кримінальному провадженні прокорупційні злочини, 

передбачені статтями 364, 364-1, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2 КК, 

та інші кримінальні правопорушення, перелічені в частині 2 статті 297-1 

КПК України, абзаці другому пункту 20-1 Перехідних положень КПК України, 

слід ураховувати вимоги частини 1 статті 28 КПК України щодо прийняття 

процесуальних рішень у розумні строки [683, с.427-428] та частини 1 статті 26 

КПК України щодо свободи у використанні своїх прав стороною 

обвинувачення, зокрема, щодо обрання моменту ініціювання перед слідчим 

суддею питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового 

розслідування. Проведене нами узагальнення практики надання дозволів на 

здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, вказує на те, 

що прийняття рішення про ініціювання перед слідчим суддею цього питання 

продиктоване, по-перше, усвідомленням слідчим та прокурором того, що 

застосування процедури міжнародного розшуку фактично не призведе до 

позитивного результату у формі затримання підозрюваного та передачі його 

вітчизняним органам досудового розслідування через наявність даних про те, 

що особа знаходиться на території держави, наприклад, Російської Федерації, 
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правоохоронні органи якої ігнорують звернення до них у встановленому 

міжнародними угодами щодо надання взаємної правової допомоги у 

кримінальних справах, або на тимчасово окупованій території України або в 

районі проведення Антитерористичної операції, або особа отримала політичний 

притулок на території іншої держави чи громадянство цієї держави, що 

унеможливлює їх видачу вітчизняним правоохоронним органам і через це не 

можна розраховувати на те, що органи кримінальної юстиції іншої держави 

будуть неупередженими при здійсненні досудового розслідування та судовому 

розгляді у переданому кримінальному провадженні про корупційні злочини у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг.  

Застосування режиму спеціального досудового розслідування у 

кримінальному провадженні не має незворотний характер. У випадках, коли 

особу, оголошену у міжнародний та/або міжнародний розшук, під час 

досудового розслідування затримано та передано органам досудового 

розслідування України або підозрюваний добровільно з’явився до органу 

досудового розслідування, то це є підставою для припинення спеціального 

досудового розслідування і продовження досудового розслідування у 

загальному порядку (частина 5 статті 297-4 КПК України). У літературі 

вказується на неприйнятність відсутності в Законі нормативного врегулювання 

процедури припинення спеціального досудового розслідування та продовження 

досудового розслідування у кримінальному провадженні на загальних засадах. 

Так, О.М. Дроздов вказує, що з метою недопущення зловживання стороною 

обвинувачення своїми процесуальними правами, у КПК України необхідно 

встановити, що прокурор або слідчий за погодженням із прокурором, після 

того, як йому стало відомо про те, що перестали існувати підстави для 

постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування, 

негайно повинен звернутися до слідчого судді з клопотанням про припинення 

спеціального досудового розслідування [159, с.69]. О.О. Нагорнюк-Данилюк, 

розвиваючи позицію О.М. Дроздова, запропонував доповнити Главу 24-1 
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КПК України статтею 297-6, в якій передбачити механізм скасування слідчим 

суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування на підставі відповідного 

клопотання прокурора або слідчого за погодженого зпрокурором. А також, 

наголошуючи на тому, що після постановлення слідчим суддею ухвалипро 

скасування ухвали про спеціальне досудове розслідування досудове 

розслідування, повинно продовжуватися згідно з загальними правилами, 

визначеними в КПК України, а не починатися спочатку [378, с.94-95]. Такі 

пропозиції є цілком слушними і такими, що вписуються в структурно-логічну 

схему прийняття та скасування процесуальних рішень у кримінальному 

провадженні, які приймаються слідчим суддею у межах судового контролю під 

час досудового розслідування. Однак, на нашу думку, оптимальним буде все-

таки не унормування по суті обов’язку слідчого судді констатувати очевидне – 

добровільну явку особи до органу досудового розслідування чи його 

затримання у результаті розшуку зарубіжними чи вітчизняними 

правоохоронними органами, тим самим перетворюючи такий судовий розгляд у 

чисту формальність і зайву витрату робочого часу слідчого, прокурора та 

слідчого судді, а коригування положень частини 3 статті 297-4 КПК України, в 

якій передбачити обов’язок слідчого судді в ухвалі про здійснення спеціального 

досудового розслідування зазначити, що ця ухвала припиняє свою дію у 

випадках затримання уповноваженою службовою особою підозрюваного, який 

був оголошений у розшук, або його добровільної явки до органу досудового 

розслідування, а прокурора, який здійснює нагляд у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, внести відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань про припинення у кримінальному провадженні 

спеціального досудового розслідування. У зв’язку з цими змінами 

потребуватиме корегування й частина 6 статті 297-4 КПК України. У абзаці 

тринадцятому підпункту 1 пункту 2 «Порядок внесення відомостей до 

Реєстру», абзаці 5 підпункту 3 пункту 4 «Надання відомостей з Реєстру», 

пункті 14.1 «Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка 

підозрюється у його вчиненні» додатку 4 та пункті 7 «Витяг з Єдиного реєстру 



422 
 

досудових розслідувань» додатку 6 Положення про порядок ведення Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної 

прокуратури України від 06.04.2016 № 139, на відміну від частини 6 статті 297-

4 КПК України передбачене внесення відомостей не тільки про здійснення, але 

й скасування спеціального досудового розслідування. Однак, скасування 

передбачає постановлення відповідної ухвали слідчим суддею, а це не 

відповідатиме запропонованим змінам до частин 3 та 6 статті 297-4 КПК 

України. Тому, на наш погляд, у зазначених вище нормах КПК України, 

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

додатках до нього передбачити внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань щодо здійснення та припинення спеціального 

досудового розслідування. 

Щодо питання затримання підозрюваного, оголошеного у розшук, у 

законодавчих змінах слід враховувати те, що про затримання розшукуваного за 

кордоном компетентні органи іноземної держави відправляють Генеральній 

прокуратурі України відповідне повідомлення, але суд цієї держави може 

відмовити в екстрадиції особи. За таких умов, виникне ситуація, що спочатку 

на підставі повідомлення про затримання розшукуваного за кордоном 

припиняється спеціальне досудове розслідування, про що вносяться відомості 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а потім після відмови в 

екстрадиції знову ж сторона обвинувачення буде змушена клопотати до 

слідчого судді щодо здійснення спеціального досудового розслідування. Усе це, 

вважаємо, свідчить про нераціональне та неефективне використання робочого 

часу слідчого, прокурора та слідчого судді. Умовою припинення спеціального 

досудового розслідування у випадках затримання закордоном підозрюваного, 

оголошеного у розшук, повинна бути його екстрадиція на територію України в 

порядку, визначеному Главою 44 КПК України. 

У зв’язку з цим не можна оминути й питання гарантування прав 

підозрюваного у випадках наявності підстав щодо припинення спеціального 

досудового розслідування. Як було зазначено раніше, однією з ключових 
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доктринальних позицій Європейського суду з прав людини є забезпечення 

реалізації права на захист під час застосування процедур заочного 

кримінального провадження. Запропонований автором механізм припинення 

спеціального досудового розслідування, елементом якого є внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого подальше 

досудове розслідування здійснюється у загальному порядку, містить ризики 

того, що не дивлячись на наявність підстав для припинення спеціального 

досудового розслідування, з тих чи інших підстав відповідні відомості про 

припинення спеціального досудового розслідування можуть бути прокурором 

не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у випадках, коли особа 

добровільно з’явилася до органу досудового розслідування, що обмежує права 

підозрюваного щодо реалізації права на захист (наприклад, висловлення позиції 

підозрюваного щодо обставин події, що сталася під час його допиту, 

одночасного допиту двох чи більше раніше допитаних осіб, брати участь у 

проведенні процесуальних дій). Частина 1 статті 303 КПК України не містить 

положень, які б забезпечували відновлення порушених прав підозрюваного у 

таких ситуаціях. Щодо ситуацій затримання підозрюваних, які були оголошені 

у розшук, або підданих екстрадиції такі ризики нами не вбачаються, окрім того, 

що прокурор через свою недбалість може не внести такі відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Тому у частині 1 статті 303 КПК України 

необхідно передбачити можливість оскарження підозрюваним, його 

захисником бездіяльності прокурора щодо не внесення до Єдиного реєстру 

досудових розслідування відомостей щодо його припинення за наявності 

підстав, передбачених КПКУкраїни. 

Таким чином, підсумовуючи наведене, зазначимо: 

- спеціальне досудове розслідування – це екстраординарний порядок 

здійснення досудового розслідування, який застосовується у передбачених 

кримінальним процесуальним законом випадках ухилення підозрюваного від 

кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів слідства та 

суду, спрямований на забезпечення доказування на стадії досудового 
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розслідування у кримінальному провадженні з урахуванням стандартів 

справедливого правосуддя; 

- функціональне призначення спеціального досудового розслідування 

полягає у забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

подальшого судового розгляду шляхом збирання доказів у кримінальних 

провадженнях в умовах протидії розслідуванню з боку підозрюваного у формі 

ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності шляхом 

переховування від органів слідства та суду та забезпечення права 

підозрюваного на захист через реалізацію його процесуальних прав під час 

такого досудового розслідування захисником. 

Для вдосконалення нормативно-правової регламентації спеціального 

досудового розслідування пропонуємо внести зміни та доповнення до:  

- абзацу першого частини 3 статті 297-4: 

«3. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, 

в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про 

здійснення спеціального досудового розслідування. При задоволенні 

клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування в ухвалі 

зазначається, що вона припиняє свою дію у випадках затримання 

уповноваженою службовою особою підозрюваного, який був оголошений у 

розшук, екстрадиції на територію України підозрюваного, який був 

оголошений у міжнародний та/або міждержавний розшук, або його 

добровільної явки до органу досудового розслідування»; 

- частини 6 статті 297-4 КПК України: 

«6. Відомості про здійснення, припинення спеціального досудового 

розслідування вносяться прокурором до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань». 

- частини 1 статті 303 КПК України:  

«1-1) бездіяльність прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про 

припинення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру 
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досудових розслідувань у визначений цим Кодексом строк, - підозрюваним, 

його захисником чи законним представником». 

У абзаці тринадцятому підпункту 1 пункту 2 «Порядок внесення 

відомостей до Реєстру», абзаці 5 підпункту 3 пункту 4 «Надання відомостей з 

Реєстру», пункті 14.1 «Картка на особу, яка вчинила кримінальне 

правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні» додатку 4 та пункті 7 

«Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань» додатку 6 Положення про 

порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого 

наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139, замість 

«здійснення (скасування) спеціального досудового розслідування» встановити 

«здійснення, припинення спеціального досудового розслідування» [661, с.125-

134; 662, с.108-111]. 

 

 

5.2 Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 

спеціального досудового розслідування корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг 

 

Ознайомлення з нормативними приписами Глави 24-1 КПК України, на 

перший погляд, може створити враження про те, що під час здійснення 

спеціального досудового розслідування немає визначених законом 

особливостей проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, 

спрямованих на збирання доказів. Можливо через це відповідне питання 

належним чином не досліджувалося. 

У попередньому підрозділі на підставі аналізу міжнародних стандартів 

кримінального провадження та практики Європейського суду з прав людини 

з’ясовано, що забезпечення реалізації підозрюваним свого права на захист через 

свого захисника є одним з критеріїв, за яким визначається нормативно-правова 

регламентація здійснення спеціального досудового розслідування як така, що 
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створює умови для справедливого правосуддя у заочному кримінальному 

провадженні. Саме цей критерій і став основою для критичного аналізу позицій 

правознавців, нормативних приписів та практики здійснення доказування під 

час досудового розслідування у режимі in absentia корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг.  

Нашу увагу передусім привернули нормативні приписи частини 6 

статті 223 КПК України, згідно з якими слідча (розшукова) дія, що 

здійснюється за клопотанням сторони захисту, проводиться за участю особи, 

яка її ініціювала, та (або) її захисника, крім випадків, коли через специфіку 

слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від 

участі в ній. Аналіз цієї норми свідчить, що законодавець виокремлює особу, 

яка є ініціатором слідчої (розшукової) дії, і окремо вказує на те, що під час 

проведення такої процесуальної дії може бути присутній захисник, про що 

свідчить сполучник «та», чи замість особи, яка є ініціатором слідчої 

(розшукової) дії, може бути присутній її захисник, на що вказує сполучник 

«або». Під час досудового розслідування одним із таких ініціаторів є 

підозрюваний. Однак, під час спеціального досудового розслідування 

підозрюваний через те, що він оголошений у міждержавний та/або 

міжнародний розшук, ні з якими клопотаннями щодо проведення слідчої 

(розшукової) дії фізично звернутися до слідчого, прокурора не може. З огляду 

на це фактично законодавець виключив можливість сторони захисту під час 

спеціального досудового розслідування ініціювати проведення слідчих 

(розшукових) дій і тим самим значно обмежив її можливості брати участь у 

доказуванні. З’ясуємо чи так все однозначно. 

У пункті 8 частини 2 статті 52 КПК України закріплено правило, щодо 

обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні щодо осіб, 

стосовно яких здійснюється спеціальне досудове розслідування, - з моменту 

прийняття відповідного процесуального рішення. На перший погляд виглядає 

все коректно. Законодавець встановив безумовність участі у кримінальному 
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провадженні захисника як учасника, який забезпечує дотримання прав та 

інтересів підозрюваного, користуючись відповідно до частини 4 статті 46 

КПК України його процесуальними правами, крім тих, реалізація яких 

здійснюється безпосередньо підозрюваним і не може бути доручена захиснику. 

Але правозастосовна практика свідчить, що насправді щодо участі захисника у 

здійсненні спеціального досудового розслідування необхідно використовувати 

умовне визначення – «може забезпечити». Найбільш повно з цього приводу 

висловився М. Люцюк, що оскільки клієнта немає, звичайний адвокат, що 

працює на підставі договору з клієнтом і за гонорар, отриманий від клієнта, 

вступити в справу всеодно не зможе. Тому захисника призначать від Центру 

безоплатної правової допомоги за державні кошти. І, навіть, при дуже великому 

бажанні адвокат-захисник у такій справі, фактично, позбавлений реальних 

способів захисту свого клієнта із наступних підстав: адвокат не спілкувався з 

клієнтом і не знає його позиції у справі; всю інформацію про час, місце, 

обставини вчинення злочину адвокат може отримати тільки від сторони 

обвинувачення; про всі докази, в кого вони знаходяться і де їх отримати, – 

адвокат позбавлений інформації, а тому і не зможе самостійно збирати доказову 

базу на захист клієнта. Позиція клієнта (коли він з’явиться) може кардинально 

розходитись із позицією захисника, вже оприлюдненою в справі, що може 

унеможливити подальший ефективний захист особи. За таких умов виникає 

питання, а як такий адвокат-захисник зможе здійснювати свій професійний 

обов’язок? Адже всім відомо, що не в походах в судові засідання і не в 

складанні клопотань полягає робота адвоката. Адвокат повинен максимально 

точно і детально виробити позицію захисту клієнта, діючи в правовому полі, 

але тільки в інтересах клієнта і тільки для досягнення бажаного клієнтом 

результату. І ніякі «державні» інтереси притягнення особи до відповідальності 

заочно в цьому жодної ролі відігравати не можуть [333]. У цьому контексті 

І.В. Гловюк зауважує, що з огляду на специфіку кримінального провадження in 

absentia ці проблеми усунути не можливо і як противаги шкідливих для 

підозрюваного, обвинуваченого наслідків такого «заочного» захисту слід 
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розглядати, по-перше, положення частини 5 статті 297-4 КПК України: якщо 

підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про 

здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або 

добровільно з’явився до органу досудового розслідування, подальше досудове 

розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, 

передбаченими цим Кодексом, по-друге, положення частини 4 статті 323 

КПК України: якщо підстави для постановлення судом ухвали про спеціальне 

судове провадження перестали існувати, подальший судовий розгляд 

розпочинається спочатку згідно із загальними правилами, передбаченими цим 

Кодексом [123, с.20]. Однак, на нашудумку, залишати нормативно-правову 

регламентацію щодо забезпечення захисту прав та інтересів підозрюваного під 

час спеціального досудового розслідування в такому стані вякому вона 

перебуває сьогодні, не слід. Ми погоджуємось із О.В. Маленко, що необхідно у 

кримінальному процесуальному законодавстві закріпити механізми, які 

сприятимуть підвищенню ефективності захисту шляхом застосування 

різноманітних компенсаторних інструментів, спрямованих на практичну 

реалізацію змагальності при заочному кримінальному провадженні [337, с.86]. 

Стосовно проблеми, порушеної М. Луцюком, слід зазначити, що поза 

його увагою залишилося питання щодо можливості використання цивільно-

правового інституту доручення для укладання договору із захисником. Згідно із 

статтею 51 КПК України такий договір зі захисником має право укласти особа, 

передбачена в частині першій статті 45 КПК України (підозрюваний, 

обвинувачений, засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 

вирішувалося питання про їх застосування, а також особа, стосовно якої 

передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію)), а 

також інші особи, які діють в її інтересах, за її клопотанням або за її наступною 

згодою [281]. Такими особами може бути будь-яка особа, яка обрана 

підозрюваним, обвинуваченим тощо, для укладання від її імені договору із 

захисником, зокрема, як це зазначено у частині 1 статті 48 КПК України, 
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законний представник підозрюваного, обвинуваченого. При цьому 

підтвердження факту такого волевиявлення осіб, перелічених у частині 1 статті 

45 КПК України, може бути або шляхом заяви ними відповідного клопотання 

про уповноваження конкретної особи на укладення договору із захисником або 

висловленням в подальшому згоди на такі дії. Законодавець не уточнив, у який 

спосіб та коли саме повинна бути заявлена така згода підозрюваним, 

обвинуваченим, іншими особами, переліченими у частині 1 статті 45 

КПК України. Очевидно, що оптимальним для засвідчення факту згоди на 

здійснення захисту конкретним адвокатом у таких ситуаціях є подання 

письмової заяви на ім’я слідчого, прокурора або судді, суду залежно від стадії 

кримінального провадження, якою він підтверджує, у таких випадках, 

повноваження адвоката на захист його прав та інтересів у кримінальному 

провадженні. Під час здійснення спеціального досудового розслідування внести 

клопотання підозрюваний, який знаходиться у розшуку, фізично не може. 

Залишається другий варіант уповноваження підозрюваним іншої особи укласти 

договір із захисником. Однак, вважаємо, законодавець навряд чи брав до уваги 

спеціальне досудове розслідування чи спеціальний судовий розгляд, через те, 

що доповнення кримінального процесуального закону Главою 24-1 відбулося 

07.10.2014, а стаття 51 КПК України не піддавалась змінам з моменту набрання 

чинності КПК України у 2012 році. Розглядуваний нами нормативний припис 

охоплює ситуації, коли, наприклад, підозрюваний, обвинувачений знаходяться 

під вартою і не може особисто зустрітися з адвокатом для укладання угоди, то 

за них це робить інша особа. І повноваження захисника підтверджуються 

відразу після його особистої зустрічі з клієнтом, відповідно й процесуальні дії 

проводяться за участі захисника обраного підозрюваним, обвинуваченим. Якщо 

припускати можливість укладання угоди підозрюваним із захисником через 

іншу особу, то без письмового підтвердження повноважень такої особи можна 

наразитися на ситуацію, коли підозрюваний, з метою протидії розслідуванню 

вчиненого ним злочину шляхом створення умов для визнання недопустимими 

результатів слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, і не тільки тих, 
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які були проведені за участі такого захисника, може з часом заявити, що він не 

уповноважував іншу особу залучати для захисту його прав і інтересів у 

кримінальному провадженні цього конкретного адвоката або адвоката взагалі. 

Очевидно, що договір доручення, яким той же підозрюваний уповноважує іншу 

особу на підбір та укладення від його імені договору із захисником або на 

укладання відповідної угоди із конкретним захисником, якого обрав сам 

підозрюваний, зніме питання щодо правомочності захисника. Однак, такий 

договір-доручення, укладений за кордоном, повинен бути нотаріально 

посвідчений у державі перебування підозрюваного та скріплений апостилем у 

органах Міністерства юстиції цієї держави, який посвідчує автентичність 

підпису, статусу, в якому виступала особа, що підписала документ. Оформлене 

у такий спосіб доручення відповідно до статті 34 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV [188], статей 1-6 

Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 

підписаної у Гаазі 05.10.1961 [245], а також договорів про правову допомогу у 

цивільних справах, перелік яких, зокрема, наведений у листі Міністерства 

юстиції України від 11.05.2010 № 26-26/291, яким роз’яснюється застосування 

міжнародних договорів України про правову допомогу в частині, що стосується 

скасування вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними 

органами Договірних Сторін, не потребує нотаріального посвідчення в Україні 

або здійснення його легалізації в інший спосіб [316]. Такий договір-доручення 

повинен надаватися слідчому або прокурору повіреним разом із договором 

щодо надання послуг захисника у кримінальному провадженні. До речі, так 

само підозрюваний, обвинувачений, перебуваючив іншій державі, можуть 

особисто укласти договір з обраним ними захисником з нотаріальним його 

посвідченням за кордоном та накладенням апостилю. Очевидно, що якщо під 

час спеціального досудового розслідування або спеціального судового розгляду 

з’являється захисник за угодою, то не потребує призначення захисник центром 

надання вторинної правової допомоги, а якщо такий захисник був призначений, 

то його повноваження з моменту вступу у кримінальне провадження захисника, 
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з яким укладений договір з підозрюваним, обвинуваченим, повинні 

припинятися. Описана нами процедура укладання угоди із захисником через 

інших осіб, з якими підозрюваний, обвинувачений під час заочного 

кримінального провадження укладає нотаріально посвідчений договір 

доручення на ці дії, або такий договір укладається підозрюваним, 

обвинуваченим за кордоном особисто, як нами висвітлено, має прогалини у її 

нормативно-правовій регламентації, які потребують усунення. Тому, необхідно 

внести зміни та доповнення до статті 51 КПК України, які б чітко визначали 

процедуру залучення захисника під час спеціального досудового розслідування 

підозрюваним та відповідно спеціального судового розгляду обвинуваченим, 

які оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, за кордоном 

особисто або через інших осіб шляхом видачі нотаріально посвідченого 

доручення у країні перебування підозрюваного, обвинуваченого. Вважаємо, що 

це суттєво посилить забезпечення права підозрюваних, обвинувачених у 

заочному кримінальному провадженні на захист шляхом розширення 

можливостей користуватися правовою допомогою від обраних ними 

захисників. 

Щодо причин наявного сприйняття ролі захисника в спеціальному 

досудовому розслідуванні як суто формальної є невизначеність у частині 4 

статті 46 КПК України того, якими процесуальними правами підозрюваного 

може користуватися у кримінальному провадженні його захисник, а які мають 

виключний характер та реалізація яких здійснюється особисто підозрюваним. 

На це правознавцями справедливо звертається увага [575, с. 10; 171, с. 111; 2, 

с. 4-5]. Для визначення процесуальних можливостей захисника під час 

спеціального досудового розслідування необхідно здійснити аналіз положень 

не тільки КПК України, а й Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI, а також Правил адвокатської етики, 

затверджених Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.2012. Системний 

аналіз частини 3 статті 42 КПК України у взаємозв’язку з положеннями статті 

20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дозволяє 
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визначити перелік прав підозрюваного, які за своїм змістом співвідносяться з 

професійними правами адвоката, відтак, такі права підозрюваного не мають 

виключний характер та можуть бути реалізовані адвокатом. Це стосується прав, 

перелічених у пунктах 13-16 частини 3 статті 42 КПК України та пунктами 2, 4 

статті 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

пов’язаних із забезпеченням дотримання прав, свобод і законних інтересів 

підозрюваного, та права, перелічені у пунктах 8-12 частини 3 статті 42 КПК 

України та у пунктах 1, 3, 4, 7, 10 статті 20 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», пов’язані зі збиранням та поданням доказів стороною 

захисту під час досудового розслідування або участю у збиранні доказів 

стороною обвинувачення під час досудового розслідування через подання 

клопотань щодо проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.  

Діяльність захисника у кримінальному провадженні полягає в наданні 

правової допомоги своєму клієнту, тобто позиція підзахисного є для дій 

захисника визначальною, своїми порадами він може вплинути на неї, однак, 

остаточне її формування залишається за підозрюваним, який керується в цьому 

своїми інтересами. Однак, це не означає, що захисник, приймаючи доручення 

щодо надання правової допомоги клієнту, повинен сліпо слідувати його 

вимогам. Дискусії серед правознавців щодо способів вирішення суперечностей 

між позиціями клієнта та захисника тривають вже давно [379, с. 48; 499, с. 103; 

49, с. 28; 412, с. 5; 369, с. 79; 411, с. 32]. Але для практики захисту 

визначальними є положення статті 19 Правил адвокатської етики, згідно з 

якими адвокату забороняється приймати доручення, якщо результат, якого 

бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких клієнт наполягає, є 

протиправними або якщо доручення клієнта виходить за межі професійних 

прав і обов’язків адвоката. У цих випадках, якщо зазначені обставини не є 

очевидними, адвокат має надати відповідні роз’яснення клієнту. Якщо клієнт 

наполягає на використанні засобів виконання доручення, котрі є 

протиправними або виходять за межі прав адвоката, останній повинен 

повідомити клієнта про неприпустимість їх застосування та вказати на можливі 
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законні шляхи досягнення того самого або подібного результату, якщо такі 

існують. Якщо і за таких обставин не вдається узгодити з клієнтом зміну змісту 

доручення, адвокат зобов’язаний відмовитись від укладення договору з 

клієнтом [449]. 

А також положення статті 33 цих Правил, в яких визначено, що якщо 

після укладання договору між адвокатом та клієнтом останній:  

- вчиняє дії, що стосуються суті доручення, на порушення чинного 

законодавства і відмовляється припинити їх вчинення, незважаючи на 

роз’яснення адвоката;  

- використовує правову допомогу, що йому надається адвокатом, для 

полегшення вчинення злочину незважаючи на роз’яснення адвоката;  

- наполягає на досягненні результату, який через нові або нововиявлені 

обставини є об’єктивно недосяжним;  

- вчиняє дії всупереч порадам адвоката, через що належне виконання 

доручення стає неможливим;  

- вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію адвоката, – то 

адвокат може достроково (до завершення виконання доручення) розірвати 

договір з клієнтом [449]. 

У свій час І.Я. Фойницький зазначав, що якби воля підсудного була 

визнана безумовно обов’язковою для захисника, то суспільне значення захисту 

було б тим самим знищене, і захисник став би простим доводчиком 

обвинувачуваного, його приватним повіреним [298, с.70]. Діяльність захисника 

переслідує дві цілі: з одного боку, він відстоює права підзахисного, з іншого– 

діє при цьому в суспільних інтересах, тому що виконує конституційний 

обов’язок здійснення захисту в кримінальному судочинстві [260, с.38]. Саме 

керування об’єктивно існуючими суспільними інтересами, як зазначає 

І.А. Тітко, зумовлює в законодавчому забезпеченні інтересів у кримінальному 

судочинстві передбачення випадків, коли реалізація того чи іншого інтересу 

можлива: а) без усвідомлення такого інтересу його носієм (наприклад, через 

інститут законного представництва щодо неповнолітніх та обмежено 
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дієздатних чи недієздатних осіб) (стаття 44 КПК України); б) всупереч 

бажанню самої особи (наприклад, забезпечення участі захисника, у випадку, 

коли його участь є обов’язковою, а особа не залучає захисника за угодою 

(пункт 1 частини 1 статті 49 КПК України); залучення перекладача, незважаючи 

на позицію підозрюваного, що він достатньо володіє мовою судочинства 

(частини 3 статті 29 КПК України) тощо); в) після смерті суб’єкта, який є 

безпосереднім носієм інтересу (наприклад, перегляд судового рішення в 

інтересах реабілітації засудженого (частини 5 статті 447 КПКУкраїни)) [561, 

с.24-25]. Погоджуючись з І.А. Тітком, зауважимо, що до таких випадків у певну 

міру відноситься й передбачена у пункті 8 частини 2 статті 52 КПК України 

обов’язкова участь захисника щодо осіб, стосовно яких здійснюється 

спеціальне досудове розслідування або спеціальне судове провадження, – з 

моменту прийняття відповідного процесуального рішення. Розуміння змісту 

забезпечення захисту підозрюваного під час здійснення досудового 

розслідування в екстраординарному порядку, передбаченому главою 24-1 

КПК України, повинно враховувати обставини: що підозрюваний 

переховується від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду; у 

захисника, який був у цього підозрюваного, до того як він почав протидіяти 

досудовому розслідуванню в такий спосіб, або у призначеного йому відповідно 

до вимог пункту 8 частини 2 статті 52 КПК України, не має нормальної 

можливості узгодити та сформувати правову позицію, яка б відображала 

інтереси підозрюваного, які він висловив особисто. Як діяти захиснику в таких 

умовах? Чим він повинен керуватися у формуванні правової позиції захисту під 

час заочного кримінального провадження? Нормативні приписи з цих питань в 

чинному законодавстві відсутні. Так само й слідчі, прокурори, слідчі судді та 

суд клопотання захисника, щодо проведення слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів, прийнятих 

процесуальних рішень у кримінальному провадженні тощо, можуть сприймати 

як не підтверджені волею клієнта, а відтак є такими, що можуть бути залишені 

без належного розгляду через те, що вони не виходять від підзахисного та його 
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захисника, а є вираженням особистої позиції останнього. На нашудумку, роль 

захисника не повинна зводитися тільки до формального виконання вимог 

частини 2 статті 297-5 КПК України. Є неправильною позиція, згідно з якою 

захисник у заочному кримінальному провадженні без свого клієнта по суті 

нічого вдіяти не може [333]. Таким чином нівелюється реалізація засади 

змагальності сторін як на досудовому розслідуванні, так і в судовому розгляді. 

За такого підходу жодне конкретне спеціальне досудове розслідування, 

спеціальний судовий розгляд і, відповідно, доказування як їх ключовий 

компонент, не будуть відповідати стандартам справедливого правосуддя.  

Захисники під час спеціального досудового розслідування безсумнівно 

можуть самостійно на користь свого підзахисного заявляти клопотання 

слідчому щодо проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, 

спрямованих на збирання доказів. І відповідно до частини 6 статті 223 

КПК України захисник як ініціатор проведення слідчої (розшукової) дії 

повинен бути присутній під час її проведення, крім випадків, коли через 

специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або він письмово відмовився 

від участі у ній. 

Вважаємо, що є потреба в оптимізації нормативно-правової регламентації 

повноважень захисника під час спеціального досудового розслідування та 

спеціального судового розгляду для недопущення, зокрема, формування 

практики відведення захиснику ролі одержувача копій процесуальних 

документів, які підлягають врученню підозрюваному. Для цього необхідно 

внести зміни та доповнення до Правил адвокатської етики. Адвокати в 

ситуаціях надання правової допомоги у заочному кримінальному провадженні 

повинні мати чітко визначені орієнтири моральної допустимості своїх дій при 

формуванні правової позиції сторони захисту без участі клієнта та її реалізації. 

У таких кримінальних провадженнях захисник повинен виходити зі своєї 

професійної компетентності з урахуванням особистого досвіду захисту клієнтів 

у кримінальних провадженнях, керуватися неупередженим та об’єктивним 

дослідженням ним обставин злочину для визначення необхідних і доступних 
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йому законних засобів для здійснення захисту клієнта. А у частині 4 статті 46 

КПК України необхідно уточнити, що під час спеціального досудового 

розслідування (in absentia) та спеціального судового розгляду захисник 

самостійно на користь свого клієнта реалізовує його права, передбачені 

пунктами8-16 частини 3 статті 42 КПК України [659, с.106-115; 667, с.274-275]. 

Нагальна потреба у вдосконаленні нормативно-правової регламентації 

здійснення спеціального досудового розслідування підтверджується й 

питаннями забезпечення дотримання засади невтручання у приватне 

спілкування під час проведення обшуку при спеціальному досудовому 

розслідуванні, піднятими В.І. Галаганом та Ж.В. Удовенко. Так, вони 

виокремили проблему запрошення захисника для участі у проведенні обшуку 

житла чи іншого володіння особи за відсутності підозрюваного. Слід з ними 

погодитись, що однозначно це питання не вирішене ні у частині 5 статті 46, ні у 

частині 1 статті 236 КПК України, відповідно до яких захисник може брати 

участь у проведенні цієї слідчої (розшукової) дії за участі в ній підозрюваного. 

Тобто, у випадках проведення обшуку житла чи іншого володіння 

підозрюваного за його відсутності захисник належить до необов’язкових 

(факультативних) учасників такого обшуку. Вважаючи, що під час такого 

обшуку найбільшою мірою існує потреба відповідно до частини 1 статті 15 

КПК України гарантувати невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя 

підозрюваного, В.І. Галаган та Ж.В. Удовенко запропонували внести 

доповнення до частини 5 статті 46 КПК України, де передбачити право 

захисника брати участь не лише у процесуальних діях за участю підозрюваного, 

але й у випадках спеціального досудового розслідування. Відповідно, з таким 

правом захисника буде пов’язаний обов’язок слідчого належним чином 

повідомити його про проведення обшуку житла чи іншого володіння 

підозрюваного. При цьому неявка захисника, на їх думку, не повинна бути 

перешкодою для здійснення такого обшуку. Розглядаючи далі питання 

вдосконалення нормативно-правового забезпечення гарантій невтручання у 

приватне життя під час обшуку, який здійснюється при спеціальному 
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досудовому розслідуванні, В.І. Галаган та Ж.В. Удовенко вказали на 

неприпустимість проведення обшуку житла чи іншого володіння особи не лише 

без участі підозрюваного, а й осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути 

обмежені чи порушені, – члени сім’ї, близькі родичі, перелік яких визначений у 

пункті 1 частини 2 статті 3 КПК України, які мешкають як спільно з 

підозрюваним в обшукуваному житлі, так і окремо. На їх переконання участь 

таких осіб під час проведення цієї слідчої (розшукової) дії повинна бути 

обов’язковою. І з огляду на це ними запропоновано доповнити речення 

четверте частини 1 статті 236 КПК України словами «… а під час проведення 

спеціального досудового розслідування їх участь є обов’язковою» [115, с.12-

13]. 

З наведеними пропозиціями ми можемо погодитися лише частково. Щодо 

доцільності унормування права захисника підозрюваного бути присутнім під 

час здійснення обшуку його житла чи іншого володіння при спеціальному 

досудовому розслідуванні у нас сумнівів не має. Однак необхідно враховувати:  

- по-перше, результативність проведення обшуку полягає в раптовості 

його здійснення. Забезпечення участі захисника в обшуку житла чи іншого 

володіння особи повинно відбуватися в такий спосіб, щоб виключити витік 

інформації про планування проведення обшуку житла чи іншого володіння 

підозрюваного під час спеціального досудового розслідування, що може мати 

наслідком приховування зацікавленими в уникненні кримінальної 

відповідальності підозрюваним особами матеріальних об’єктів, які ставить за 

мету відшукати слідчий. Як певний аналог унормування повідомлення 

захисника про такий обшук можна розглядати нормативні приписи абзаців 

другого та четвертого частини 2 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 5.07.2012 № 5076-VI та досвід їх виконання 

слідчими при здійсненні обшуків житла, іншого володіння адвоката, 

приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність. А саме, повідомлення ради 

адвокатів регіону для скерування нею її представника відбувається без 

розкриття даних про адвоката, щодо якого буде проведений обшук, та місця 
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проведення цієї слідчої (розшукової) дії. Представника ради адвокатів регіону 

просять прибути на певний час до органу досудового розслідування для участі 

у проведенні обшуку житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він 

здійснює адвокатську діяльність. Але в ситуаціях проведення обшуків щодо 

адвокатів здогадатися щодо якого з тих, що проживають, мають офіси на 

території регіону, він буде проводитися вкрай важко. А відтак ризик 

нівелювати ефективність його проведення вкрай низький. Із захисником 

підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування ситуація 

дещо інша. Такий захисник знає про те, що досудове розслідування щодо його 

клієнта здійснює конкретний слідчий. І для нього ніяких труднощів не буде, 

щоб здогадатися у кого і де запланований обшук, а відтак недобросовісний 

захисник може здійснити дії, спрямовані на повідомлення зацікавлених осіб про 

приховання речових доказів. Тому, виходячи з наведеного, вважаємо за 

можливе для формування нормативних приписів щодо повідомлення захисника 

про обшук житла чи іншого володіння підозрюваного під час спеціального 

досудового розслідування взяти за основу норму, яка міститься у другому 

реченні частини 8 статті 135 КПК України, та у частині 1 статті 236 

КПК України і передбачити, що повідомлення захисника про такий обшук 

повинне відбутися якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням йому 

необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом;  

- по-друге, ситуації, коли захисники, будучи відповідно до вимог КПК 

України повідомленими про проведення обшуку, з метою зриву його 

проведення можуть не з’явитися на місце проведення обшуку. Для таких 

випадків необхідно передбачити відсутність перешкоди для проведення обшуку 

при неявці захисника, який був повідомлений про його проведення та не прибув 

[667, с.274-275]. 

Також зазначимо, що обґрунтуванням доцільності змін в чинному 

законодавстві щодо проведення обшуків повинно бути не стільки необхідність 

забезпечення гарантій невтручання у приватне життя підозрюваного та інших 

осіб, важливість чого нами під сумнів ніяким чином не ставиться, а, в першу 
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чергу, посилення правових механізмів забезпечення права на захист (статті 20 

КПК України) та змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх 

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (стаття 22 КПК України). 

Щодо запровадження змін до частини 1 статті 236 КПК України, то ми з 

В.І. Галаганом та Ж.В. Удовенко погодитися не можемо. Моделювання 

правозастосовної практики при унормуванні призводить до того, що, по-перше, 

перед проведенням обшуку слідчому необхідно буде встановити особу та 

фактичне місцеперебування всіх близьких родичів і членів сім’ї підозрюваного, 

а також усіх інших осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені 

або порушені; по-друге, в передбачений кримінальним процесуальним законом 

спосіб повідомити їх про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні; по-

третє, якщо хто-небудь із таких осіб не прибуде, або когось з таких осіб не було 

встановлено слідчим і, відповідно, не була забезпечена його присутність під час 

обшуку, то сторона захисту, встановивши такі факти, буде мати підстави 

звернутися до слідчого, прокурора, суду з клопотанням щодо визнання 

здобутих під час обшуку житла чи іншого володіння підозрюваного при 

спеціальному досудовому розслідуванні доказів недопустимими на підставі 

пункту 1 частини 2 статті 87 КПК України через здійснення процесуальної дії з 

істотним порушенням прав та свобод людини, гарантованих Конституцією 

України та КПК України. Усе це в ускладнить процесуальну форму проведення 

обшуків під час спеціального досудового розслідування. Метою обшуку є 

виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального 

правопорушення, відшукання речових доказів. Під час будь-якого обшуку 

здійснюється в тій чи іншій мірі втручання у приватне життя всіх осіб, які 

проживають в житлі підозрюваного. Учасники обшуку бачать умови 

проживання цих осіб, фотографії, які розставлені в помешканні, особисті речі 

тощо. І в цьому навпаки не має ніякої різниці між обшуками, які проводяться 

при здійсненні досудового розслідування у звичайному порядку, так і в 

екстраординарному. Є слідча таємниця, до переліку відомостей якої входять 

любі дані, які стали відомі учасникам кримінального провадження щодо його 
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ходу та результатів, зокрема, й слідчих (розшукових) дій. У статті 387 КК 

України передбачена кримінальна відповідальність за розголошення без 

дозволу прокурора, слідчого даних досудового слідства особою, попередженою 

в установленому законом порядку про обов’язок не розголошувати такі дані. І 

участь близьких родичів підозрюваного в обшуку ніяких додаткових гарантій 

невтручання у приватне життя не забезпечить. 

У попередньому підрозділі нами зверталася увага на те, що слідча 

практика розслідування корупційних та інших злочинів, вчинених вищими 

посадовими особами нашої держави, показала, що у випадках переховування 

цих осіб на території Російської Федерації має місце ігнорування з боку 

російських правоохоронних органів оголошення у міжнародний розшук 

підозрюваних, адже такі підозрювані отримують політичний притулок в іншій 

країні або громадянство чи мають заздалегідь оформлене подвійне 

громадянство, яке використовується для уникнення від кримінальної 

відповідальності. Водночас, захисник проголошує готовність підозрюваного 

брати участь у досудовому розслідуванні, зокрема, виходячи з клопотаннями 

щодо здійснення їх допиту в порядку статті 232 КПК України. При виникненні 

таких ситуацій в умовах, коли у кримінальному провадженні прийнято 

процесуальне рішення щодо здійснення спеціального досудового 

розслідування, чи буде правомірним задоволення такого клопотання та 

проведення допиту підозрюваного у режимі відеоконференції? Відповідь на це 

питання лежить в площині визначення співвідношення спеціального 

досудового розслідування, дистанційного досудового розслідування та 

досудового розслідування. 

У частині 1 статті 297-1 КПК України визначено, що воно здійснюється 

стосовно одного чи кількох підозрюваних згідно із загальними правилами 

досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням 

положень глави 24-1 КПК України. Спеціальне досудове розслідування є 

екстраординарним порядком здійснення досудового розслідування. Загальні 

правила останнього визначені у розділах І «Загальні положення», ІІ «Заходи 
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забезпечення кримінального провадження» та главах 19-23, 26 КПК України. 

Стаття 232 КПК України входить до структури Глави 20 КПК України, а це 

може розглядатися як підстава для твердження про те, що під час спеціального 

досудового розслідування може бути здійснений допит підозрюваного у режимі 

відеоконференції.  

Серед правознавців існують різні підходи до віднесення проведення 

процесуальних дій у режимі відеоконференції до заочного кримінального 

провадження. Так, В.Т. Маляренко, аналізуючи зарубіжне законодавство та 

практику його застосування, а також доцільність передбачення 

відеоконференцзв’язку при здійсненні кримінального провадження, особливо 

на його судових стадіях, у новому кримінальному процесуальному 

законодавстві визначав такий порядок проведення процесуальних дій, як 

своєрідну специфічну форму участі у судочинстві, яка за багатьма 

параметрами, безумовно, належить до різновиду заочної форми [341, с.389]. 

О.П. Кучинська та І.В. Черниченко, спираючись на положення КПК України 

2012 року, заперечили йому, вказавши, що спеціальне досудове розслідування 

та судове провадження здійснюється за відсутності підозрюваного чи 

обвинуваченого, в той час як при застосуванні відеоконференції особа хоча і не 

присутня безпосередньо (особисто) під час проведення процесуальної дії, але 

бере у ній участь за допомогою технічних засобів [303, с.47]. Вважаємо, що слід 

диференційовано підходити до визначення можливості проведення допитів у 

режимі відеоконференції під час спеціального досудового розслідування. Будь-

які учасники кримінального провадження, які можуть бути піддані допиту, 

окрім підозрюваного, можуть бути допитані за правилами статті 232 

КПК України у кримінальному провадженні, за яким здійснюється спеціальне 

досудове розслідування як на території нашої держави, так і за кордоном з 

використанням заходів міжнародного співробітництва у кримінальному 

провадженні (щодо цього див. підрозділ 5.3 монографії). На заваді допиту 

підозрюваного у режимі відеоконференції під час спеціального досудового 

розслідування є: 
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- по-перше, несумісність процесуальних форм спеціального досудового 

розслідування, яка передбачає для його застосування переховування 

підозрюваного від органів досудового розслідування, прокурора, слідчого 

судді, суду за кордоном з метою уникнення кримінальної відповідальності, 

невід’ємним компонентом якого є небажання підозрюваного брати участь у 

будь-якій формі у кримінальному провадженні, через що він і оголошується у 

міждержавний та/або міжнародний розшук, та дистанційного кримінального 

провадження, зокрема, й допиту у режимі відеоконференції, участь у якому є 

констатацією того, що особа бажає брати участь у досудовому розслідуванні, а 

відтак не уникає процедури притягнення її до кримінальної відповідальності. 

Якщо підозрюваний має бажання взяти участь у досудовому розслідуванні, він 

повинен добровільно з’явився до органу досудового розслідування, після чого 

на підставі положень частини 5 статті 297-4 КПК України спеціальне досудове 

розслідування щодо нього припиняється і подальше досудове розслідування 

продовжується згідно з його загальними правилами, визначеними у 

КПК України. При цьому потреба у допиті підозрюваного у режимі 

відеоконференції очевидно відпадає. Зміст спеціального досудового 

розслідування виключає здійснення слідчих (розшукових) чи інших 

процесуальних дій за участі підозрюваного, тому ані необхідність застосування 

допиту підозрюваного в режимі відеоконференції, в розглядуваній нами 

ситуації, для забезпечення оперативності досудового розслідування (пункт 4 

частини 1 статті 232 КПК України), ані визначення слідчим, прокурором, 

слідчим суддею достатніми інших підстав, окрім передбачених у пунктах 1-4 

частини 1 статті 232 КПК України (пункт 5 частини 1 статті 232 КПК України), 

наприклад, необхідність забезпечення встановлення обставин, які підлягають 

доказуванню, – не можуть бути застосовані під час спеціального досудового 

розслідування; 

- по-друге, здійснення допиту підозрюваного у режимі відеоконференції 

за кордоном є можливим тільки шляхом використання заходів міжнародного 

співробітництва у кримінальному провадженні. Але при спеціальному 
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досудовому розслідуванні підозрюваний знаходиться у розшуку, відповідно 

якщо місцезнаходження його на території іншої держави буде встановлене, то 

він підлягає затриманню, а відтак виникають підстави для припинення 

спеціального досудового розслідування, після чого потенційно може бути 

здійснений допит підозрюваного у режимі відеоконференції, але вже під час 

досудового розслідування, яке здійснюється за загальними правилами, 

визначеними КПК України. Якщо погоджуватись на допити підозрюваних, 

щодо злочинів яких здійснюється спеціальне досудове розслідування, у режимі 

відеоконференції, коли інша держава відмовляється здійснювати їх розшук та 

затримання відповідно до взятих нею міжнародних договірних зобов’язань 

щодо надання правової допомоги у кримінальному провадженні, значить 

погоджуватись з такими порушеннями, допустимістю їх вибіркового 

виконання, а відтак робити з нашої держави «неповноправного» суб’єкта 

міжнародних правовідносин [659, с.106-115; 678, с.98-101]. 

 

 

 

 

 

5.3 Використання міжнародної правової допомоги для отримання 

доказів під час спеціального досудового розслідування даної категорії 

злочинів 

 

Протягом останніх десятиріч на загальносвітовому, континентальному та 

регіональному рівнях питанням налагодження ефективної взаємодії між 

правоохоронними органами різних держав у виявленні, розслідуванні та 

запобіганні найбільш суспільно небезпечних злочинів приділяється значна 

увага [642, с.203]. Міжнародним нормативно-правовим актом, яким за 

корупційними злочинами остаточно закріплений статус злочинів, які на 

глобальному рівні несуть загрозу нормальному розвитку державних та 
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соціальних інституцій у всіх державах світу, є Конвенція ООН проти корупції 

від 31.10.2001. Яскравим прикладом реальності такої загрози є події 2013-

2014 років у нашій державі, коли одним із ключових чинників, який вплинув на 

масові протести проти чинної на той час влади в Україні, виступила масштабна 

корупція, що охопила найвищі рівні державної влади, яка підірвала 

обороноздатність нашої держави, спричинила критичну шкоду національній 

безпеці та правоохоронним органам, що у підсумку сприяло зовнішній агресії 

щодо України та тимчасову окупацію частини її території. Прийняття цієї 

Конвенції стало результатом поступового усвідомлення та констатації у 

Міжамериканській конвенції про боротьбу з корупцією, прийнятої 

Організацією американських держав 29.03.1996, Конвенції про боротьбу з 

корупцією, яка зачіпає посадових осіб Європейських Співтовариств або 

посадових осіб держав – членів Європейського Союзу, прийнятої Радою 

Європейського Союзу 26.05.1997, Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних 

посадових осіб у міжнародних комерційних угодах, прийнятої Організацією 

економічного співробітництва та розвитку 21.11.1997, Кримінальній конвенції 

про боротьбу з корупцією, прийнятої Комітетом міністрів Ради Європи 

27.01.1999, Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією, прийнятої 

Комітетом Міністрів Ради Європи 04.11.1999, та Конвенції Африканського 

союзу про недопущення корупції та боротьбу з нею, прийнятої главами держав 

й урядів Африканського союзу 12.07.2003, того, що корупція серед вищих 

службових осіб в державі часто є інструментом, який використовується 

організованою злочинністю для здійснення своїх цілей, що в окремих випадках 

набуває міжнародних масштабів та, відповідно, вимагає скоординованих дій 

усіх держав для ефективної боротьби з нею. Відтак, це викликає нагальну 

необхідність формування нормативно-правової бази, яка виступатиме 

належною основою для ефективної протидії розширенню масштабів та форм 

організованої злочинності за рахунок корупції, її впливу на 

демократичніінститути, які діють у кожній країні, на викривлення в економіці, 
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помилки у державному управлінні та завданню шкоди моральному клімату 

суспільства [372]. 

Україна є активним учасником розбудови системи міжнародно-правових 

актів, які охоплюють всі напрями співробітництва між правоохоронними 

органами різних держав у сфері кримінального судочинства, зокрема й на стадії 

досудового розслідування. На сьогодні Україна приєдналася до Рекомендацій 

відносно міжнародного співробітництва в галузі запобігання злочинності та 

кримінального правосуддя в контексті розвитку, що прийняті Резолюцією 

45/107 Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.1990, Типового договору про 

передачу кримінального судочинства, прийнятого Резолюцією № 45/118 

Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.1990, Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності, прийнятої резолюцією 55/25 

Генеральної Асамблеї ООН від 15.11.2000, Бангкокської декларації 

«Взаємодія та відповідні дії: стратегічні союзи в області попередження 

злочинності та кримінального правосуддя», прийнятої на 11-му Конгресі ООН 

з попередження злочинності та кримінального правосуддя (Бангкок, 18–

25 квітня 2005 року), Європейської конвенції про видачу правопорушників від 

13.12.1957, Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних 

справах 1959 року та Додаткового протоколу1978 року та Другого Додаткового 

протоколу 2001 року до цієї Конвенції, Європейської конвенції про передачу 

провадження у кримінальних справах 1972 року, Конвенції про правову 

допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 

1993 року, Конвенції Співдружності Незалежних Держав про правову допомогу 

і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 

07.10.2002. У сфері протидії корупційним правопорушенням засоби боротьби з 

ними, зокрема й міжнародного співробітництва, передбачені Конвенцією ОНН 

проти корупції від 31.10.2003, Декларацією ООН про боротьбу з корупцією і 

хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16.12.1996, 

Кримінальною конвенцією Ради Європи про боротьбу з корупцією (ETS 173) 

від 27.01.1999, Додатковим протоколом до Кримінальної конвенції про 
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боротьбу з корупцією (ETS 191) від 15.05.2003, Цивільною конвенцією Ради 

Європи про боротьбу з корупцією від 04.11.1999, Угодою про створення групи 

держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05.05.1998, Статутом Групи 

держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05.05.1998, Резолюція 

№ R (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про двадцять принципів 

боротьби з корупцією» від 06.11.1997. 

У порядку правонаступництва застосовуються двосторонні міжнародні 

договори колишнього СРСР з Фінляндською Республікою від 11.08.1978, 

Алжирською Народною Демократичною Республікою від 23.02.1982,Народною 

Демократичною Республікою Йємен від 24.10.1986, Федеративною Народною 

Республікою Югославією від 24.02.1962, Народною Республікою Албанією від 

30.06.1958, Іракською Республікою від 22.06.1973, Туніською Республікою від 

13.06.1986, Республікою Кіпр від 19.01.1984 у редакції від 06.09.2004. 

Міжнародну правову допомогу по кримінальним провадженням 

такожможна отримати на підставі договорів, які уклала Україна з Китайською 

Народною Республікою від 31.10.1992 та від 10.12.1998, Республікою Польща 

від 24.05.1993, Литовською Республікою від 07.07.1993, Республікою Молдова 

від 13.12.1993, Естонською Республікою від 15.02.1995, Республікою Грузія від 

09.01.1995, Латвійською Республікою від 23.05.1995, Монголією від 27.06.1995, 

Канадою від 23.09.1996, Сполученим Королівством Великої Британії і 

Північної Ірландії від 18.04.1996, Грузією від 14.02.1997, Азербайджанською 

Республікою від 24.03.1997, Республікою Узбекистан від 19.02.1998, США від 

22.07.1998, Республікою Казахстан від 17.09.1999, Соціалістичною 

Республікою В’єтнам від 06.04.2000, Республікою Вірменія про передачу осіб, 

засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання від 

01.03.2001, Китайською Народною Республікою від 21.07.2001, Федеративною 

Республікою Бразилія від 16.01.2002, Республікою Індія від 03.10.2002, 

Республікою Куба від 27.03.2003, Гонконгом, Спеціальним Адміністративним 

Районом Китайської Народної Республіки 02.04.2003, Корейською Народно-

Демократичною Республікою від 13.10.2003, Федеративною Республікою 
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Бразилія від 21.10.2003, Республікою Панама від 04.11.2003, Республікою 

Таджикистан від 02.04.2004, Ісламською Республікою Іран від 11.05.2004 та від 

11.05.2004, Арабською Республікою Єгипет від 10.10.2004, Корейською 

Народно-Демократичною Республікою від 12.11.2004, Туркменістаном від 

23.03.2005, Сирійською Арабською Республікою від 09.08.2009, Об’єднаними 

Арабськими Еміратами від 26.11.2013, Республікою Сенегал від 17.06.2013, 

Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка від 25.06.2016, 

Малайзією від 04.08.2016. 

З огляду на викладене Урядом та Парламентом нашої держави здійснений 

значний обсяг роботи щодо формування нормативно-правової бази 

міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. У цьому 

контексті окремо слід звернути увагу й на кардинальне розширення 

нормативними приписами Розділу ІХ у КПК України 2012 року правової 

регламентації процесуального порядку реалізації міжнародного 

співробітництва з питань проведення процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях, видачі осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передачі 

матеріалів кримінальних проваджень (справ), визнання та виконання вироків 

судів іноземних держав та передачі засуджених осіб. Як правильно зауважують 

з цього питання П.П. Мінка та А.В. Хрідочкін, у КПК України 1960 року 

положення статті 31 не можна розглядати як такі, що забезпечували належну та 

однозначну регламентацію питань міжнародного співробітництва у 

кримінальному провадженні, тому новели Розділу ІХ КПК України 2012 року 

заслуговують тільки позитивної оцінки [373, с.177-178]. 

Питання міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні 

були предметом активної наукової розробки Р.М. Валєєвим, 

О.Г. Виноградовою, С.М. Вихристом, О.Г. Волеводзом, Т.С. Гавриш, 

О.М. Дроздовим, В.В. Зуєвим, А.Г. Калугіним, О.І. Леженіною, 

І.В. Лєшуковою, В.В. Милинчук, М.І. Пашковським, М.І. Смирновим, 

О.М. Толочком, В.Д. Шинкевичем та багатьох інших науковців [79; 88; 104; 

108; 113; 160; 196; 204; 311; 313; 361; 410; 519; 563; ]. Зокрема, розглядалися 
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питання щодо поняття, принципів, форм та основних напрямів міжнародного 

співробітництва у кримінальному провадженні, підстав та процесуального 

порядку міжнародної правової допомоги, порядку вирішення питань різної 

нормативно-правової регламентації здійснення окремих процесуальних дій у 

кримінальному процесуальному законодавстві окремих держав і впливу цього 

на визнання одержаних доказів під час міжнародної правової допомоги 

допустимими у вітчизняному кримінальному провадженні тощо. Слід визнати, 

що напрацювання з цих питань здійснили значний вплив на формування 

сучасного вітчизняного кримінального процесуального законодавства та 

практики надання міжнародної правової допомоги у кримінальних 

провадженнях. 

Однак, наявний на сьогодні науковий доробок майже не містить 

висвітлення використання міжнародної правової допомоги під час досудового 

розслідування, яке здійснюється в режимі in absentia. Між іншим, актуальність 

розробки цих питань постає з аналізу стану міжнародного співробітництва у 

кримінальному провадженні, викладеному у Висновку № (2007)1 

Консультативної ради європейських прокурорів «Шляхи покращення 

міжнародного співробітництва у сфері кримінального правосуддя», ухваленого 

Європейською комісією з ефективності правосуддя Ради Європи 07.12.2007, та 

змісту багатосторонніх та двосторонніх договорів щодо міжнародного 

співробітництва у кримінальних провадженнях. Зокрема, у пунктах 15, 16, 18 

зазначеного нами Висновку наголошено на численних перепонах, які 

заважають необхідній розбудові взаємної правової допомоги у кримінальних 

провадженнях і спричиняють надмірну тривалість нинішніх процедур 

міжнародного співробітництва, зокрема констатовано, що: 

- європейські механізми правового співробітництва не завжди 

відповідають викликам і вимогам сьогодення; 

- процесу співробітництва може шкодити спосіб викладу запитів про 

допомогу (наприклад, вони бувають надто стислими чи перевантаженими 

зайвими подробицями, непідписані, не обґрунтованими, неправильно 
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перекладеними, неточними, невідповідними належній процедурі тощо). Цей 

недолік переважно пояснюється відсутністю підготовки, складністю процедур і 

нестачею виділених ресурсів; 

- передача запитів надто часто здійснюється лише по дипломатичних 

каналах, хоча Європейська конвенція про взаємну правову допомогу в 

кримінальних справах (ETS № 30) і Другий додатковий протокол до неї (ETS 

№ 182) уможливлюють прямі зв’язки між компетентними судовими органами 

щодо подання і виконання запитів, недостатність інформації (конкретних даних 

щодо компетентних органів) часто змушує діяти через центральні органи, 

більше того, одночасне використання різних каналів спілкування заважає 

безперешкодному виконанню процедури співробітництва; 

- збільшення кількості запитів про взаємну допомогу є чинником, який 

також паралізує чинні процедури, оскільки інколи запитувані органи 

перевантажуються виконанням запитів, котрі стосуються незначних справ; 

- при виконанні запитів відсутність спільної європейської культури 

співробітництва в судових справах і певний спротив призводять на практиці до 

того, що процедури міжнародного співробітництва систематично заміщуються 

внутрішніми процедурами [642, с.203-208]. 

Також відмічається, що поряд із наведеним значно більші труднощі 

виникають унаслідок відмінностей між правовими системами. Зокрема, як 

ключові проблеми поряд із подвійною кримінальною відповідальністю 

(принцип ne bis in idem) та різними повноваженнями запитуючого органу 

слугують різні засоби отримання доказів та наявна в окремих державах система 

винесення судових рішень in absentia. Вони є основними прикладами понять і 

процедур, які залежать від узгодженості на міжнародному рівні, що сприяло б 

співробітництву між різними системами. Не останнє місце посідає й затримка 

виконання запиту про надання правової допомоги без будь-яких об’єктивних 

причин через неналежне виконання професійних обов’язків виконавцями 

запиту без будь-яких очікуваних правових наслідків [100]. Щодо останнього 

відмітимо, що не дивлячись на потужну міжнародну підтримку діяльності 
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Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного 

антикорупційного бюро України із затягуванням з відповідями на запити про 

надання правової допомоги у кримінальних провадженнях як під час здійснення 

досудового, так і спеціального досудового розслідування стикнулися й вони. 

Н. Холодницький зазначає, що, наприклад, досудове розслідування до 

повідомлення про підозру народному депутату України М.В. Мартиненку 

тривало понад рік у зв’язку з тим, що у кримінальному провадженні 

виконувалися понад десять міжнародних доручень у вісьмох країнах. Деякі 

доручення, які були направлені в березні 2016 року, були виконані і по них 

отримані відповіді у січні 2017 року. По останньому дорученню відповідь 

надійшла 18 квітня 2017 року. Після чого прокурором було погоджено 

повідомлення про підозру М.В. Мартиненку [619]. Аналогічне довготривале 

виконання запитів про міжнародну правову допомогу під час досудового 

розслідування, зокрема й спеціального досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, встановлена у 

96 % досліджених нами випадків звернення із такими запитами у кримінальних 

провадженнях, що розслідувалися органами досудового розслідування 

Національної поліції України. І, на жаль, чинні міжнародні правові акти не 

мають чітких приписів щодо строків виконання міжнародних запитів щодо 

надання правової допомоги у кримінальних провадженнях. Це цілком 

правильно констатує Н. Холодницький [619]. Багаторічний досвід виконання 

міжнародних доручень свідчить, що очевидно недостатнім є визначення у 

міжнародному договорі, що запит про надання міжнародної правової допомоги 

підлягає невідкладному виконанню (див., наприклад, стаття 7 Договору між 

Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову 

допомогу у кримінальних справах від 26.11.2013, стаття 5 Договору Між 

Україною та Сполученими Штатами Америки від 22.07.1997) через те, що така 

невідкладність трактується як негайний початок виконання міжнародного 

доручення, а не як найшвидше його завершення. У цьому випадку не можна не 
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зазначити те, що вказівка на невідкладність виконання запиту не виступає 

стандартною складовою нормативно визначеного порядку виконання 

міжнародних доручень у відповідних договорах, що укладені Україною. 

Прикладом цього виступають Договір між Україною та Естонською 

Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та 

кримінальних справах від 15.02.1995 або Договір між Україною та Республікою 

Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних 

справах від 09.01.1995, які не містять вказівок щодо негайного виконання 

запитів. 

З огляду на положення пункту 3 частини 1 статті 280 КПК України, 

якими передбачена можливість зупинення досудового розслідування після 

повідомлення особі про підозру у разі, якщонаявна необхідність виконання 

процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, може скластися 

думка щодо нівелювання законодавцем негативних наслідків затягування 

виконання міжнародних доручень. У контексті збереження строків досудового 

розслідування, визначених у стаття 219 КПК України, це дійсно було зроблено. 

Однак, в аспекті доказування у кримінальному провадженні, під час якого 

відбувається звернення про надання міжнародної правової допомоги, цього не 

відбулося. Здійснення процесуальних дій за кордоном спрямоване на 

отримання доказів, без яких подальший рух досудового розслідування, зокрема 

й спеціального досудового розслідування, є проблематичним, а подекуди – 

неможливим. Через це досудове розслідування зупиняється відповідно до 

пункту 3 частини 1 статті 280 КПК України. Чим тривалішим буде проміжок 

часу, протягом якого не здійснюватимуться процесуальні дії вітчизняним 

слідчим, тим більшими є ризики втрати джерел доказів, про які нам не відомо, 

але може стати відомо з матеріалів наданих закордонними компетентними 

органами. Тому проблема затримок виконання запитів про надання 

міжнародної правової допомоги є реальною та такою, що негативним чином 

впливає на результати доказування у кримінальному провадженні, і у випадку, 
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статус особи визначений як підозрюваний, а також у випадку, коли 

повідомлення про підозру не оголошувалось. 

Оптимальним, на перший погляд, у цій ситуації виглядає внесення змін та 

доповнень до чинних конвенцій та двосторонніх договорів у контексті 

встановлення строків виконання запитів про надання міжнародної правової 

допомоги у кримінальних провадженнях. Однак, з огляду на складну та 

довготривалу процедуру ініціювання, підготовки та узгодження, організації 

підписання та ратифікації міжнародних нормативно-правових актів набрання 

чинності відповідними змінами займе не просто роки, а десятиліття. Так, 

наприклад, підписання та ратифікація Додаткового протоколу до Європейської 

конвенції про взаємну правову допомогу по кримінальним справам 

35 державами зайняло 23 роки [523]. 

Проблема зі строками виконання міжнародних правових доручень у 

кримінальних провадженнях ускладнюється й тим, що не має однорідних 

підходів до унормування цього питання у кримінальному процесуальному 

законодавстві іноземних держав. Так, наприклад, у пункті 1 §91g Закону ФРН 

про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах (Gesetz über die 

internationale Rechtshilfe in Strafsachen) від 23.12.1982 (BGBL. 1982 IS.2071) 

визначено, що міжнародна правова допомога повинна бути надана протягом 

30 днів після одержання запиту від компетентного органу, а у пункті 2 §91g, що 

такий строк не повинен перевищувати 90 днів. При цьому відповідно до 

нормативних приписів пункту 3 §91g строки надання міжнародної правової 

допомоги, передбачені у пунктах 1, 2 §91g цього Закону ФРН, можуть бути за 

відповідним зверненням компетентного органу іноземної держави зменшені, а 

відповідно до пункту 4§91g, якщо цього зробити неможливо, то про це 

компетентний орган запитуючої держави повинен бути повідомлений [728]. 

Аналогічний підхід до визначення строків виконання запиту про надання 

міжнародної правової допомоги присутній в частині 2 статті 558 КПК України. 

Відповідно до частини 2 статті 495 КПК Республіки Білорусь строк виконання 

звернень в рамках надання міжнародної правової допомоги органів, які 
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здійснюють провадження, визначається Генеральним прокурором Республіки 

Білорусь або його заступниками, але у межах яких термінів не вказано [574]. 

Наведені нормативно-правові акти в цілому відображають типові підходи до 

унормування у кримінальному процесуальному законодавстві зарубіжних 

держав питання щодо строків виконання міжнародних доручень, а саме, 

шляхом:  

- чіткого визначення строків виконання звернень про надання 

міжнародної правової допомоги у кримінальній справі з можливістю їх 

корегування на прохання компетентного органу іншої держави; 

- встановлення компетенції Генерального прокурора або його заступника 

визначати у своєму рішенні строк звернення на виконання міжнародного 

доручення [642]. 

На строки виконання міжнародних доручень також можуть впливати 

положення кримінального процесуального законодавства окремих країн, згідно 

з якими виконання окремих процесуальних дій, що здійснюються за 

зверненням компетентного органу іншої держави, може бути оскаржене в 

судовому порядку –щодо одержання доступу до відомостей, що становлять 

банківську таємницю, накладення арешту на майно, банківські рахунки тощо. 

Вітчизняним органам досудового розслідування відомі непоодинокі випадки, 

коли через це виконання міжнародних доручень затягувалося [508]. 

У частині 2 статті 552 КПК України містяться вимоги до запиту про 

надання міжнародної правової допомоги, елементами якого є: 

1) назва органу, який звертається за допомогою, та компетентного органу 

запитуваної сторони; 

2) посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання 

засади взаємності; 

3) найменування кримінального провадження, щодо якого запитується 

міжнародна правова допомога; 

4) стислий опис кримінального правопорушення, що є предметом 

кримінального провадження, та його правову кваліфікацію; 
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5) відомості про повідомлену підозру, обвинувачення з викладенням 

повного тексту відповідних статей Кримінального кодексу України; 

6) відомості про відповідну особу, зокрема її ім’я та прізвище, 

процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші 

відомості, які можуть сприяти виконанню запиту, а також зв’язок цієї особи із 

предметом кримінального провадження; 

7) чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування 

їхнього зв’язку із предметом кримінального провадження; 

8) відомості про осіб, присутність яких вважається необхідною під час 

виконання процесуальних дій, і обґрунтування цієї необхідності; 

9) інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту або передбачені 

міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної 

сторони. 

Можливість звернення із проханням щодо виконання міжнародного 

доручення у певний строк у КПК України не передбачена. Однак чи означає це 

його неприпустимість та неприйнятність? Вважаємо, що ні. По-перше, 

формулювання законодавцем у частині 2 статті 552 КПК України припису щодо 

того, що наведені у ній відомості повинні бути у запиті про надання 

міжнародної правової допомоги не означає, що їх перелік має виключний 

характер, тобто не може бути розширений та й подібні обмежувальні приписи 

відсутні і в міжнародних правових актах з розглядуваного питання. По-друге, 

розширення змісту звернення про надання міжнародної правової допомоги є 

допустимим з огляду на засади взаємності та ввічливості, які є притаманними 

міжнародним відносинам [416, с.369-375; 410, с.43-63; 581, с.129-135]. Тому, 

вважаємо, що не просто допустимим, а доцільним є у запитах про надання 

міжнародної правової допомоги з метою попередження затягування з 

виконанням міжнародного доручення просити запитувану сторону надати таку 

допомогу у певні чітко визначені строки. Якщо такі строки визначені в 

кримінальному процесуальному законодавстві запитуваної сторони, то у запиті 

необхідно орієнтуватися на них, а якщо такі строки не визначені, то – 
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практикою здійснення процесуальних дій слідчими у нашій державі [642, с.203-

208; 663, с.38-41]. 

Поряд із розглянутою проблемою значно ускладнити збирання доказів із 

застосуванням заходів міжнародної правової допомоги під час спеціального 

досудового розслідування може режим in absentia. На цю проблему не 

безпідставно звернуто увагу у розглянутому вище Висновку № (2007)1 

Консультативної ради європейських прокурорів «Шляхи покращення 

міжнародного співробітництва у сфері кримінального правосуддя», ухваленого 

Європейською комісією з ефективності правосуддя Ради Європи 07.12.2007. 

Проблема полягає в тому, що не у всіх державах передбачена можливість 

здійснення заочного кримінального провадження. У романо-германській 

(континентальній) та англо-американській (загального права) системах 

історично сформувалося різне бачення особливостей реалізації, так званого 

права конфронтації. Як зазначає М.І. Пашковський, підпункт (d) пункту 3 

статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод передбачає право 

особи, обвинуваченої у вчинені кримінального злочину допитувати свідків, що 

свідчать проти неї або вимагати їх допиту, а також вимагати виклику i допиту 

свідків з її сторони на тих же умовах, що i свідків, які свідчать проти неї. Це 

право обвинуваченого (підозрюваного, підсудного) в західноєвропейській 

правовій традиції визначається як право конфронтації. Близьким за значенням 

та змістом є інститут перехресного допиту у судочинстві країн загального 

права. Право конфронтації є одним з виразників принципу рівності засобів, 

який випливає з принципу справедливого судового розгляду [410, с.138]. Різне 

розуміння змісту та допустимих форм реалізації цього права у різних державах 

може спричинити відмову у виконанні запитів про надання міжнародної 

допомоги шляхом здійснення процесуальних дій. Свого часу, США відмовили 

Італії у виконанні рогаційного листа її консула в Денвері про допит судом США 

свідків, які проживають в Сполучених Штатах Francesco і Elisabetta Macri, а 

також Maria і Franco Macri у справі про вчинення вбивства громадянином Італії 

– Francesco Archina. Francesco Archina був обвинувачений у вбивстві в 
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м. Денвері. Під час судового розгляду, проведеного судом м. Денвера, було 

встановлено, що Francesco Archina під час вбивства знаходився в стані 

неосудності, у зв’язку з чим за судовим рішенням його було направлено на 

лікування до Державної лікарні в Пуебло. Через деякий час американська влада 

депортувала Francesco Archina на його батьківщину – до Італії. На підставі 

принципу громадянства Francesco Archina був притягнутий Італійським слідчим 

суддею за вбивство, вчинене в США, до провадження про застосування до 

нього заходів безпеки. У зв’язку з італійським розслідуванням виникла 

необхідність допиту 25 свідків у США. Причиною відмови у наданні правової 

допомоги сталасуперечність судового запиту Італійської влади поправці VI 

Біллю про права Сполучених Штатів, тому що обвинувачений, який знаходився 

вже на території Італії, був позбавлений права на конфронтацію, тобто 

зустрічного допиту свідків, які свідчать проти нього [744, с. 405-498; 410, с. 76]. 

Аналіз зарубіжної літератури свідчить, що здійснення кримінального 

провадження in absentia неодноразово чинило вплив і на прийняття рішення 

щодо відмови в екстрадиції осіб, які вчинили злочини [750; 752]. І хоча 

випадків відмов у наданні міжнародної правової допомоги щодо проведення 

процесуальних дій під час спеціального досудового розслідування вітчизняна 

слідча практика не знає, проте слід мати на увазі, що потенційні ризики 

одержання такої відмови у державах, кримінально-процесуальним 

законодавством яких не передбачене заочне кримінальне провадження. 

Особливо це стосується запитів щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення. Ймовірність відмови значно підвищується в ситуаціях, коли 

такі особи були засуджені із застосуванням процедур спеціального судового 

розгляду. Тому, нами пропонується режим спеціального досудового 

розслідування розглядати як виключна форма досудового розслідування, 

рішення про застосування якої повинно прийматися у результаті вичерпання 

можливостей з міждержавного та/або міжнародного розшуку підозрюваного та 

його екстрадиції [642, с.203-208]. 
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Висновки до розділу 5 

5.1 Спеціальне досудове розслідування призначене для забезпечення 

швидкого, повного та неупередженого розслідування і подальшого судового 

розгляду шляхом збирання доказів у кримінальних провадженнях в умовах 

протидії розслідуванню з боку підозрюваного у формі ухилення підозрюваного 

від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів слідства 

та суду та забезпечення права підозрюваного на захист через реалізацію його 

процесуальних прав під час такого досудового розслідування захисником. 

Застосування процедури спеціального досудового розслідування не має бути 

автоматичною реакцією сторони обвинувачення при оголошенні підозрюваного 

у міждержавний та/або міжнародний розшук. Тільки у випадках неможливості 

здійснити такий розшук та екстрадицію підозрюваного, зокрема через відмову 

застосування процедури розшуку та екстрадиції країною, в якій за даними 

досудового розслідування знаходиться підозрюваний, є доцільним застосувати 

процедуру спеціального досудового розслідування. 

5.2  Ключові особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

під час здійснення спеціального досудового розслідування пов’язані із 

забезпеченням реалізації підозрюваним свого права на захист через участь 

захисника, зокрема під час обшуку житла чи іншого володіння підозрюваного, а 

також внесення клопотань захисником щодо здійснення відповідних слідчих 

(розшукових) дій (допитів, судових експертиз тощо) або щодо питань, які 

підлягають з’ясуванню під час проведення запланованих стороною 

обвинуваченняслідчих (розшукових) дій із метою забезпечення збирання 

доказів невинуватості підозрюваного.  

У теорії та на практиці під час здійснення спеціального досудового 

розслідування також є дискусійним питання щодо можливості проведення 

допиту підозрюваного у режимі відеоконференції. Аналіз чинного 

законодавства показав несумісність процесуальних форм спеціального 

досудового розслідування, яка передбачає для його застосування 

переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, 
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прокурора, слідчого судді, суду за кордоном з метою уникнення кримінальної 

відповідальності, та дистанційного кримінального провадження, зокрема й 

допиту у режимі відеоконференції, участь в якому є констатацією того, що 

особа бажає брати участь у досудовому розслідуванні, а відтак не уникає 

процедури притягнення її до кримінальної відповідальності.  

5.3 Проблемою, яка виникає під час міжнародного співробітництва під 

час здійснення спеціального досудового, є невизначеність у міжнародних 

нормативно-правових актів з питань надання взаємної правової допомоги у 

кримінальних провадженнях строків виконання міжнародного доручення. Це, 

як свідчить слідча практика, негативно впливає на ефективність досудового 

розслідування, суттєво знижує темпи проведення слідчих (розшукових), 

негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Через те, що 

внесення змін та доповнень щодо встановлення строків виконання міжнародних 

доручень довготривалий процес, рекомендуємо у таких дорученнях обов’язково 

звертатися до запитуваної сторони з проханням виконати його у певний строк 

на підставах взаємності з обґрунтуванням важливості цього. Також при 

зверненні за наданням такої допомоги під час спеціального досудового 

розслідування слід враховувати те, що в окремих державах законодавством не 

передбачене здійснення заочного кримінального провадження, через що 

існують ризики відмови у виконанні запиту про надання міжнародної правової 

допомоги у кримінальному провадженні. Тому рекомендується звертатися за 

допомогою до правоохоронних органів таких держав до прийняття 

процесуального рішення щодо здійснення спеціального досудового 

розслідування.    
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукову проблему щодо розробки теоретичних основ 

та практичних рекомендацій щодо здійснення доказування стороною 

обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 

публічних послуг, що лягло в основу побудови відповідної концепції, а також 

пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення чинного кримінального 

процесуального законодавства України та практики його застосування. 

На підставі цього сформульовано такі основні висновки та пропозиції: 

1. Завдяки проведенню численних наукових досліджень у галузях 

політології, кримінології, кримінального права, кримінального процесу, 

криміналістики, оперативно-розшукової діяльності сформована наукова база 

протидії корупційним злочинам. Умовно такі наукові праці можна розділити на 

групи. До першої групи належать роботи з кримінології, політології та 

соціології через те, що саме у межах цих галузей наукових знань були розпочаті 

наукові розвідки проявів корупції як соціально-правового явища, які є 

теоретичною основою їх галузевих досліджень у теорії адміністративного, 

кримінального права, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності та 

кримінального процесу. До другої групи відносяться галузеві адміністративно-

правові та кримінально-правові наукові дослідження корупційних правопорушень. 

Це дисертації, монографії та цикли статей із адміністративного права, присвячені 

загальним питанням адміністративно-правового регулювання попередження та 

протидії корупції, забезпечення прав та свобод громадян у сфері запобігання та 

протидії їй, визначення змісту корупційних адміністративних правопорушень 

тощо. У межах теорії кримінального права проводилися наукові дослідження 

змісту окремих складів злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Третю групу наукових праць, 

які є теоретичною основою дисертації, становлять різноаспектні дослідження 

процесу досягнення об’єктивного знання у кримінальному провадженні, зокрема й 
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щодо цієї категорії злочинів, у межах наук кримінального процесу, криміналістики 

та оперативно-розшукової діяльності. Їх аналіз свідчить, що наявні прогалини в 

питаннях наукового забезпечення здійснення доказування стороною 

обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг.  

2. Структурними елементами доказування у кримінальних провадженнях 

цієї категорії є: отримання (пошук, виявлення та фіксація), перевірка (як 

розумовим шляхом (аналіз кожного доказу окремо), так і практичним шляхом, 

який включає можливість отримання нових доказів, що спрямовані на перевірку 

тих обставин, на які вже була звернена увага у ході розумової перевірки) та оцінка 

(з погляду належності, допустимості, достовірності, а також достатності) 

фактичних даних та їх джерел. 

Проведений аналіз слідчо-судової практики у кримінальних провадженнях 

про корупційні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, свідчить про те, що 

визначення в чинному кримінальному процесуальному законодавстві підстав 

визнання доказів недопустимими, зумовлюють двояке їх розуміння 

правозастосовними органами та прийняття неоднакових рішень. Це пов’язано з 

тим, що за наявності незначних порушень порядку, передбаченого 

КПК України, під час отримання доказів у кримінальних провадженнях про 

корупційні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, суди в одному випадку 

визнають їх недопустимими, а в іншому – займають протилежну позицію. У 

зв’язку з цим запропоновано внести відповідні зміни до ст. 87 КПК України, в 

якій передбачити обов’язок суду визнати недопустимими докази, які були 

отримані з істотним порушенням порядку їх отримання. У такому випадку під 

юридичною конструкцією «істотне порушення порядку отримання доказів» 

слід розуміти дії сторін кримінального провадження по отриманню доказів 

(пошуку, виявленню та фіксації), які можуть бути створені сторонами 
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кримінального провадження штучно з метою незаконного обвинувачення або 

виправдання та які суперечать вимогам КПК України щодо порядку отримання 

доказів. 

3. Питання методології досліджень доказування корупційних злочинів у сфері 

службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, не 

були предметом окремої наукової розвідки. Основними програмними 

компонентами будь-яких наукових досліджень виступають наукова постановка 

проблеми, її чітке формулювання; висунення альтернативних ідей щодо можливих 

шляхів вирішення проблеми; обрання оптимальної ідеї, за допомогою якої 

вірогідніше за все можливо досягнути вирішення проблеми; слідування цій ідеї під 

час пізнання; послідовне використання всіх інших альтернативних ідей за умови, 

якщо ідея, що була обрана на початку, не вирішила проблеми; впровадження 

вирішеної проблеми у практику шляхом визначення етапів дії. Дослідження 

здійснювалося у чотири етапи наукового пошуку (аналітико-ознайомлювальний, 

концептуально-моделювальний, технологічний та завершальний), що відрізняються 

своїми приватними цілями і завданнями, діяльністю з їх реалізації, методами 

досягнення результатів. Таке дослідження має здійснюватися з позицій 

евристичного та герменевтичного підходу до вивчення текстів монографій, статей у 

наукових та інших виданнях, вітчизняних, міжнародних нормативно-правових 

актів, узагальнень та матеріалів слідчої, судової практики, опитування слідчих, 

прокурорів.  

4. Законодавче визначення обставин, що підлягають доказуванню, в ст. 91 

КПК України не узгоджується з положеннями статті 2, частини 2 статті 9 КПК 

України, оскільки викладені як обов’язок доказування наявності події злочину 

та інших обставин, що спрямоване на доведення винуватості особи у вчиненні 

злочину. Водночас, обвинувальний ухил обставин, що підлягають доказуванню, 

свідчить про відсутність обов’язку в суб’єкта здійснити доказування обставин 

відсутності події злочину чи інших обставин, які виправдовують 

підозрюваного, обвинуваченого, а також пом’якшують покарання. З огляду на 
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це запропоновано передбачити обов’язок доказування наявності або відсутності 

обставин, що підлягають доказуванню.  

Основний доказовий процес – це доказування обставин, які підлягають 

встановленню у будь-якому кримінальному провадженні незалежно від стадії 

кримінального процесу, мають значення для здійснення кримінально-правової 

кваліфікації діяння та конкретизують ступінь суспільної небезпеки вчиненого 

злочину. 

У свою чергу, основний доказовий процес поділяється на основний 

обов’язковий доказовий процес та основний допоміжний доказовий процес. 

Основний обов’язковий доказовий процес – доказування обставин, які 

підлягають встановленню у будь-якому кримінальному провадженні незалежно 

від стадії кримінального процесу та мають значення для здійснення 

кримінально-правової кваліфікації діяння, що полягає у доказуванні наступних 

обставин: 

1) діяння, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального 

правопорушення чи відсутність такого діяння; 

2) особа, яка вчинила діяння; 

3) винуватість особи у вчиненні діяння, форма вини, мотив і мета або 

невинуватість особи у вчиненні діяння. 

У свою чергу, основний допоміжний доказовий процес полягає у 

встановленні обставин, які конкретизують ступінь суспільної небезпеки 

вчиненого кримінального правопорушення: 

1) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення;  

2) обставини, що обтяжують покарання; 

3) обставини, які пом’якшують покарання. 

Основний допоміжний доказовий процес може бути здійснений винятково 

після встановлення наявності в діях особи складу кримінального 

правопорушення, що встановлено під час основного обов’язкового доказового 

процесу. 
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Додатковий доказовий процес – це встановлення обставин, що впливають 

на визначення розміру та виду покарання, застосування інших заходів 

кримінально-правового та процесуального характеру. 

У свою чергу, додатковий доказовий процес поділяється на додатковий 

обов’язковий доказовий процес та додатковий факультативний доказовий 

процес. 

Додатковий обов’язковий доказовий процес – встановлення обставин, що 

впливають на визначення розміру та виду покарання, та полягає у доказуванні: 

1) обставини, що характеризують особу винного; 

2) обставини, які є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

Здійснюється у всіх без винятку випадках за умови доказування обставин, 

що входять до основного доказового процесу. 

Додатковий факультативний доказовий процес – встановлення обставин, 

що впливають на застосування інших заходів кримінально-правового та 

процесуального характеру і здійснюється в передбачених законом випадках: 

1) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального 

забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, 

або є предметом кримінального правопорушення, зокрема пов’язаного з їх 

незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані 

як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 

2) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. 

5. Доказування стороною обвинувачення обставин, які підтверджують, що 

гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від 
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такого майна, обирається з урахуванням кожного конкретного випадку та має 

свої особливості, які зумовлені видом предмета корупційного злочину (грошові 

кошти, майно, доходи від майна, одержані внаслідок вчинення корупційного 

злочину (ті, які отримані від реалізації такого майна, а також від його 

використання), доходи від грошових коштів, які набуті внаслідок вчинення 

корупційного злочину, способами його вчинення та приховування. 

Обґрунтовано, що використання у п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК України поняття 

«цінності» є зайвим, оскільки воно охоплюється поняттям «майно». Крім того, 

показано, що вигодоодержувач може отримати доходи не лише від майна, 

набутого внаслідок вчинення корупційного правопорушення, але й від 

грошових коштів унаслідок прямих інвестицій з метою одержання прибутку від 

діяльності підприємства, укладення договорів позики, банківського вкладу 

тощо.  

Зазначено, що у практичній діяльності не застосовується інститут 

спеціальної конфіскації щодо майна, яке належить третім особам (довіреним 

особам, близьким родичам), яке набуте внаслідок вчинення корупційного 

злочину чи доходів, одержаних у такий спосіб від майна чи грошових коштів. 

Фактично спеціальна конфіскація застосовується судом щодо предмета 

корупційного злочину, який безпосередньо вилучається органом досудового 

розслідування під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

6. У випадку виникнення питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила корупційне правопорушення, доказуванню 

стороною обвинувачення підлягають обставини, що є підставою для такого 

звільнення. Такі обставини є різними, притаманні конкретному виду звільнення 

від кримінальної відповідальності та включають з’ясування як матеріально-

правових підстав такого звільнення, так і процесуально-правових. 

На підставі аналізу кримінального та кримінального процесуального 

законодавства, а також слідчої практики визначено, що проблемою, яка виникає під 

час доказування обставин, що вважається підставою для звільнення від покарання 

або подальшого його відбування, є відсутність законодавчої регламентації 
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з’ясування слідчим, прокурором, судом наявності чи відсутності тяжкої фізичної 

хвороби у підозрюваного (обвинуваченого) шляхом призначення судово-медичної 

експертизи. У зв’язку з цим запропоновано внести зміни до ст. 242 КПК України, 

передбачивши можливість залучення експерта відповідної спеціалізації для 

проведення комісійної судово-медичної експертизи з метою встановлення 

наявності захворювань у підозрюваного, які можуть бути підставою для його 

звільнення від відбування покарання. 

7. Доказування обставин, що є підставою для застосування до юридичних 

осіб заходів кримінально-правового характеру, вважаються специфічним і 

містить у собі предикатні дії – доказування обставин вчинення корупційного 

злочину службовою чи уповноваженою особою юридичної особи (що є однією 

із умов застосування заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичної особи), після чого доказування обставин, які є підставою для 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. 

Воно базується на з’ясуванні обов’язкових умов, які передбачені п. 1, 2 ч. 1 

ст. 96-3 КК України. 

Запропоновано у будь-якому підприємстві, установі чи організації 

незалежно від форми власності передбачити антикорупційну програму, в якій 

чітко відобразити, які саме заходи щодо запобігання корупції та ким саме 

повинні бути вжиті. Для реалізації антикорупційної програми в юридичній 

особі приватного права, так само як і юридичній особі публічного права, 

необхідно призначити відповідальну особу за реалізацію антикорупційної 

програми (Уповноважений).  

8. Концептуально-визначальна сутність доказування у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, зумовлює 

необхідність встановлення на момент початку досудового розслідування 

обставин, що відносяться до об'єкта, об'єктивної сторони та спеціального 

суб'єкта злочину (службової особи). 
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Саме встановлення спеціального суб'єкта злочину є визначальним 

фактором, який впливає на ефективність розслідування корупційних злочинів у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг на початковому етапі, оскільки є умовою визначення 

підслідності та унеможливлює в подальшому визнання доказів недопустимими 

з підстав здійсненням розслідування не уповноваженою особою.  

9. Слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях про корупційні 

злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, виступають основними та найбільш поширеними засобами 

отримання стороною обвинувачення доказів про корупційні злочини. До 

типових слідчих (розшукових) дій, які проводяться у кримінальних 

провадженнях щодо корупційних злочинів у сфері службової та професійної 

діяльності, слід віднести допит, обшук, огляд, освідування особи, проведення 

експертизи. 

Неврахування законодавцем правил граматики української мови на тлі 

відсутності у легальній дефініції слідчих (розшукових) дій, які розшукові 

завдання можуть вирішуватися проведенням цих процесуальних дій, породжує 

неясність, неоднозначність розуміння терміна «слідчі (розшукові) дії». Тому з 

метою приведення у відповідність до уявлень про зміст, завдання, засоби 

розшукової діяльності у кримінальному провадженні вважаємо за доцільне 

внести зміни та доповнення до ч. 1 ст. 234 КПК України та викласти її у такій 

редакції: 

«Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) 

доказів або перевірку вже отриманих доказів, а також на розшук осіб чи 

матеріальних об’єктів у конкретному провадженні». 

Особливістю досудового розслідування досліджуваної категорії 

кримінальних проваджень є також те, що розпочинається, як правило, відносно 

конкретної службової особи, яка вчинила корупційний злочин у сфері службової 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Однак КПК 

України не визначає, в якому статусі слід допитувати цю службову особу. З 
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урахуванням необхідності законодавчої регламентації процесуального статусу та 

проведення допиту зазначеної особи й можливості використання її показань у 

ході здійснення доказової діяльності при розслідуванні корупційних злочинів у 

сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг, пропонуємо викласти ч. 1 ст. 95 КПК України у такій редакції: 

«Показання – це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час 

допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом, іншою 

особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 

розслідування, щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що 

мають значення для цього кримінального провадження». Також ч. 2 ст. 95 КПК 

України слід доповнити абз. 2 такого змісту: «Інша особа, права чи законні 

інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, має право давати 

показання під час досудового розслідування». Ця особа має включати в себе й 

особу, відносно якої здійснюється досудове розслідування, таким чином це 

вирішуватиме при розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, дилему допиту 

такої особи в якомусь іншому процесуальному статусі, наприклад, свідка, що, у 

свою чергу, призводить до недопустимості отриманих показань при подальшому 

набутті такою особою статусу підозрюваного.  

10. Вироблення наукових рекомендацій щодо використання негласних 

слідчих (розшукових) дій стороною обвинувачення під час досудового 

розслідування корупційних злочинів у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, повинно здійснюватися на 

підставі чинного кримінального процесуального законодавства, а також 

уявлень про гарантії прав та основоположних свобод осіб, передбачених у 

статтях 2, 6, 8, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

способи їх захисту під час здійснення негласних актів розслідування та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні, сформованих 

практикою Європейського суду з прав людини. Аналіз пошуково-пізнавального 

потенціалу негласних слідчих (розшукових) дій як різновиду слідчих 
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(розшукових) дій, визначених у нормах §2-3 Глави 21 КПК України, дає 

підстави для твердження про те, що у легальній дефініції слідчих (розшукових) 

дій (частина 1 статті 223 КПК України) законодавцем не врахована можливість 

вирішення завдань з розшуку осіб та матеріальних об’єктів під час здійснення 

цих процесуальних дій. Із метою приведення у відповідність до уявлень про 

зміст, завдання, засоби розшукової діяльності у кримінальному провадженні 

вважаємо за доцільне внести зміни та доповнення до ч. 1 ст. 223 КПК України, 

в якій визначити як завдання слідчих (розшукових) дій поряд із отриманням 

доказів також розшук осіб та матеріальних об’єктів. Потребують відповідного 

уточнення в контексті запропонованих нами змін до цієї норми положення 

ст. 257 КПК України. 

Типові негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться у кримінальних 

провадженнях щодо корупційних злочинів у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, розділити на ті, які 

спрямовані суто на отримання доказів (аудіо-, відеоконтроль особи, зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з 

електронних інформаційних систем, спостереження за особою, спеціальний 

слідчий експеримент), на вирішення розшукових завдань (встановлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу) та подвійного призначення 

(моніторинг банківських рахунків). Їх використання для отримання доказів під 

час досудового розслідування залежить від особливостей механізму скоєння 

конкретного корупційного злочину, а також посткримінальної поведінки особи, 

яка його вчинила.  

Також узагальнення слідчої та судової практики по досліджуваній 

категорії злочинів призвело до визначення того, що непоодинокими випадками є 

визнання в суді відомостей про факти, які містяться в протоколах негласних 

слідчих (розшукових) дій, недопустимими доказами через неналежну перевірку їх 

під час досудового розслідування та не зняття з процесуальних рішень щодо 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій грифів таємності. Для усунення 

цих ризиків на практиці вважаємо за доцільне внести зміни та доповнення до ч. 1 
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ст. 256 КПК України, у якій як умову використання в доказуванні результатів 

негласної слідчої (розшукової) дії передбачити підтвердження їх достатньою 

сукупністю доказів, отриманих під час проведення слідчих (розшукових) дій, та 

відповідності порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій вимогам 

КПК України, а у п. 5.11 Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, 

затвердженої наказом ГП України, МВС України, СБ України, Адміністрації ДПС 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 

16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 передбачити розсекречення 

конкретних матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії в апеляційному суді за зверненням до його голови керівника 

органу прокуратури. Також встановлено, що через вимоги ч. 3 ст. 252 

КПК України протоколи негласних слідчих (розшукових) дій та додатки до них 

скеровуються прокурору, а не слідчому, який доручає їх проведення 

оперативному підрозділу. Це, у свою чергу, може впливати на своєчасність 

прийняття стороною обвинувачення рішень щодо проведення інших 

процесуальних дій і відповідно створює ризики для отримання відомостей, які 

мають значення для кримінального провадження. Тому пропонується у ч. 3 ст. 252 

КПК України передбачити, що при здійсненні негласної слідчої (розшукової) дії 

оперативним підрозділом за дорученням слідчого протоколи про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій з додатками не пізніше ніж через двадцять 

чотири години з моменту припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) 

дій передаються слідчому, який після ознайомлення з ними передає їх прокурору. 

11. Витребування як спосіб отримання доказів слід визначити як 

пред’явлення сторонами обвинувачення чи захисту органам державної влади, 

органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, 

службовим і фізичним особам письмової вимоги про надання речей, 

документів, відомостей; виконання вимог адресатами; прийняття сторонами 

обвинувачення та захисту об’єктів і фіксація цих дій у кримінальному 

провадженні.  
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Витребування речей або документів здійснюється за таких умов: 

1) достовірно відомо, у кого чи де зберігається предмет чи документ; 

2) запитуваний об’єкт не містить охоронювану законом таємницю; 3) є підстави 

вважати, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організації, службові та фізичні особи подають 

предмет чи документ добровільно; 4) обстановка, в якій він зберігається, не має 

доказового значення, або вона мала таке значення раніше, але початковий 

зв’язок об’єкта з обстановкою вже порушено перебігом події; 5) відсутня 

загроза того, що документ або предмет будуть знищені чи сфальсифіковані у 

період між вимогою та їх наданням. 

Зважаючи на відсутність відповідного нормативного припису в 

КПК України щодо визначення конкретної форми процесуального оформлення 

витребування та враховуючи обрані й апробовані практикою форми звернення, 

вбачається за необхідне у вітчизняному кримінальному процесуальному законі 

передбачити уніфіковану форму звернення сторін з вимогою про надання 

речей, документів або відомостей, що сприятиме одноманітності практичного 

застосування.  

У зв’язку з цим пропонуємо доповнити ч. 3 ст. 93 КПК України абзацом 

третім та четвертим такого змісту: «Про витребування речей і документів сторона 

обвинувачення виносить постанову, а про надання відомостей – запит. Постанова 

про витребування речей і документів повинна відповідати вимогам ст. 110 

КПК України, а також містити відомості щодо речей або документів, які мають 

бути надані. У запиті повинно зазначатися: ким та у зв’язку з яким кримінальним 

провадженням він подається, які відомості повинні бути надані, дата звернення, 

місце та час його виконання. 

Витребування стороною захисту, потерпілим, представником юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, речей, копій документів, 

відомостей здійснюється у формі запиту, який повинен відповідати вимогам, 

зазначеним в абзаці третьому частини третьої цієї статті». 
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12. Вплив правового статусу осіб, перелічених у ст. 480 КПК України, на 

початок досудового розслідування, вчинених ними корупційних злочинів, 

полягає у тому, що у відомостях, які містять короткий виклад обставин, що 

можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених 

потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела, які вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань, повинні бути вказані дані щодо 

особи, яка відноситься до наведених у статті 480 КПК України. Це, у свою 

чергу, виступає підставою застосування у кримінальному провадженні норм 

Глави 37 КПК України, а також гарантій діяльності цих осіб, що надаються їм 

Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами, а також 

впливає на визначення органу досудового розслідування, до повноважень якого 

відповідно до положень статті 216 КПК України віднесене досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, учинених особами, переліченими 

у статті 480 КПК України. Тому вважаємо за необхідне для посилення 

контролю з боку Генеральної прокуратури за дотриманням підслідності внести 

відповідні зміни до Додатку 1 «Картка про кримінальне правопорушення» 

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139, 

щодо зазначення службового становища такої особи.  

13. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій щодо осіб, перелічених у ст. 480 КПК України, визначені 

попри категоричність приписів абзацу другого ч. 1 ст. 6 КПК України не тільки 

у Главі 37 КПК, а й законами України, які містять гарантії діяльності цих осіб. 

Нормативні приписи, за якими з особами, переліченими у ст. 480 КПК України, 

проводяться окремі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, можна 

розділити на загальні, які мають відношення до всіх, та спеціальні – виключно 

до окремої категорії цих осіб. Загальною умовою застосування під час 

досудового розслідування нормативних положень кримінального провадження 

щодо окремої категорії осіб є наявність відомостей у слідчого або прокурора, 

які свідчать про те, що кримінальне правопорушення вчинене однією з осіб, 
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перелічених у ст. 480 КПК України, або така особа готується до вчинення 

кримінального правопорушення. Спеціальні умови прямо пов’язані зі 

специфікою правових гарантій їх діяльності. Особами із наведених у ст. 480 

КПК України, щодо яких у чинному законодавстві містяться особливі умови 

щодо здійснення процесуальних дій, є народні депутати України, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, судді Конституційного 

Суду України, судді (професійні судді, а також присяжні на час здійснення 

ними правосуддя) та адвокати. З огляду на це для забезпечення неухильного 

дотримання правових гарантій діяльності останніх у абзаці другому ч. 1 ст. 6 

КПК необхідно зазначити, що особливості кримінального провадження щодо 

окремої категорії осіб визначаються не тільки Главою 37 КПК України, а й 

відповідними положеннями Конституції України та іншими законами України. 

Для забезпечення дотримання правових гарантій діяльності суддів 

Конституційного Суду України при здійсненні процесуальних дій за їх участі у 

випадках вчинення ними кримінальних правопорушень потребує свого 

вдосконалення у зв’язку з нормативними приписами ч. 2 ст. 149 Конституції та 

ст. 24 Закону України «Про Конституційний Суд України» ч. 1 ст. 482 

КПК України щодо підстав та порядку затримання судді Конституційного Суду 

України чи утримання його під вартою чи арешту.  

Спеціальною умовою допиту адвоката є неможливість одержання від нього 

відомостей, які відносяться до адвокатської таємниці. Однак на випадки 

вчинення ним кримінального правопорушення у співучасті зі своїм клієнтом не 

поширюється обмеження щодо дотримання ним адвокатської таємниці, 

визначені у п. 2 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», через те, що такі дії не відповідають ознакам та принципам 

адвокатської діяльності, визначених у п. 2 ч. 1 ст. 1 та у ст. 4 цього Закону. 

Ключовою умовою проведення оглядів, обшуків у житлі, іншому володінні 

адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, є дотримання 

адвокатської таємниці. Нормативні приписи п. 4 ч. 1 ст. 23 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» унеможливлюють у законний 
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спосіб подолати протидію розслідуванню вчиненого адвокатом кримінального 

правопорушення у формі приховування в адвокатському досьє, огляд якого за 

Законом заборонений, документів, які містять відомості про готування, 

вчинення, приховування адвокатом кримінального правопорушення. Для 

забезпечення належної до правових позицій Європейського суду з прав людини 

щодо забезпечення захисту адвокатської таємниці практики проведення таких 

обшуків необхідно у п. 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», ч. 3 ст. 234, ч. 2 ст. 235 КПК України внести зміни та 

доповнення, які передбачають підстави та порядок огляду адвокатського досьє 

для відшукання під час обшуку документів, які є носіями відомостей щодо 

вчинення адвокатом кримінального правопорушення. 

14. На визначення процесуальних особливостей проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій щодо окремої категорії осіб, перелічених у ст. 480 

КПК України, впливають не тільки передбачені чинним законодавством 

гарантії діяльності цих осіб, а також можлива протидія розслідуванню, яка 

може бути ними здійснена з використанням їх статусу. Встановлена у ч. 3 

ст. 482 КПК України неможливість проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій щодо народних депутатів України без попередньо наданої 

згоди Верховної Ради України на притягнення їх до кримінальної 

відповідальності майже повністю нівелює можливість задокументувати з 

використанням негласних слідчих (розшукових) дій вчинення тяжких та 

особливо тяжких злочинів, зокрема й корупційних, народними депутатами 

України або за їх участі. Пропонується у ч. 2 ст. 27 Закону України «Про статус народного 

депутата України» та у ч. 3 ст. 482 КПК України передбачити застосування до них 

заходів, що відповідно до закону обмежують їх права і свободи, крім тих, про 

які йдеться у ст. 80 Конституції України, за клопотанням Генерального 

прокурора або виконувача обов’язків Генерального прокурора. Це забезпечить 

найвищий рівень та якість прокурорського нагляду за ключовими 

процесуальними діями, зокрема й негласними слідчими (розшуковими) діями, у 

кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, учинених 
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народними депутатами України. Запропоновано доповнити ч. 3 ст. 82 КПК України 

нормативними приписами, які передбачають механізм використання одержаних відомостей за ухвалою 

слідчого судді, яка постановляється за клопотанням Генерального прокурора 

(виконувача обов’язки Генерального прокурора) для вирішення проблем 

документування в ситуаціях, коли під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо однієї 

особи виявляються ознаки іншого кримінального правопорушення, яке вчинене чи вчиняється іншою особою, 

яка є народним депутатом України. 

Використаний у п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» термін «слідчі дії» слід розуміти і як такий, що 

охоплює й негласні слідчі (розшукові) дії, що можуть проводитися винятково з 

дозволу суду. Відповідно негласні слідчі (розшукові) дії щодо адвоката, що 

можуть проводитися винятково з дозволу суду, здійснюється на підставі 

судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора 

України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, 

міста Києва та міста Севастополя. Щодо інших осіб, перелічених у ст. 480 

КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться на загальних 

підставах та в порядку як і щодо пересічних громадян. При проведенні 

негласних слідчих (розшукових) дій щодо адвокатів слідчими, прокурорами та 

слідчими суддями слід ураховувати необхідність забезпечення дотримання 

адвокатської таємниці. 

15. Спеціальне досудове розслідування – це екстраординарний порядок 

здійснення досудового розслідування, який застосовується у передбачених 

кримінальним процесуальним законом випадках ухилення підозрюваного від 

кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів слідства та 

суду, спрямований на забезпечення доказування на стадії досудового 

розслідування у кримінальному провадженні з урахуванням стандартів 

справедливого правосуддя. 

Функціональне призначення спеціального досудового розслідування 

полягає у забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

подальшого судового розгляду шляхом отримання доказів у кримінальних 

провадженнях в умовах протидії розслідуванню з боку підозрюваного у формі 
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ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності шляхом 

переховування від органів слідства та суду та забезпечення права 

підозрюваного на захист через реалізацію його процесуальних прав під час 

такого досудового розслідування захисником. 

Вивчення практики здійснення спеціального досудового розслідування з 

досліджуваної категорії злочинів призвело до виокремлення у чинному 

кримінальному процесуальному законодавстві низки прогалин, пов’язаних із 

процедурою його початку та припинення, які впливають на чітке визначення 

періодів застосування спеціальних процедур отримання доказів, які випливають 

із нормативних приписів Глави 24-1 КПК України. Тому вважаємо за необхідне 

передбачити у ч. 3, 6 ст. 297-4 КПК України, Положенні про порядок ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної 

прокуратури України від 06.04.2016 № 139, підстави та порядок визначення 

моменту початку та завершення спеціального досудового розслідування, а у ч. 1 

ст. 303 КПК України можливість оскарження бездіяльності прокурора, яка 

полягає у невнесенні відомостей про припинення спеціального досудового 

розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

16. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час здійснення 

спеціального досудового розслідування повинно мати своїм компонентом 

забезпечення реалізації підозрюваним свого права на захист. За відсутності 

підозрюваного, процесуально-правова позиція якого відіграє визначальну роль 

у обранні способів захисту, його захист здійснює його захисник. У чинному 

кримінальному процесуальному законодавстві передбачена процедура 

забезпечення через центри надання вторинної правової допомоги призначення 

захисників, але не передбачений механізм самостійного залучення 

підозрюваним захисника у заочному кримінальному провадженні. Для 

посилення забезпечення права підозрюваних, а також обвинувачених у таких 

провадженнях на захист шляхом розширення можливостей користуватися 

правовою допомогою від обраних ними захисників необхідно у ч. 2 ст. 52 КПК 

України визначати процедуру залучення захисника під час відповідного 
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спеціального досудового розслідування, спеціального судового провадження 

підозрюваним, обвинуваченим, які оголошені у міждержавний та/або 

міжнародний розшук, за кордоном особисто або через інших осіб шляхом 

видачі нотаріально посвідченого доручення у країні перебування 

підозрюваного, обвинуваченого, та вирішення питання щодо повноважень 

раніше залученого захисника в порядку, передбаченому ст. 49 КПК України.  

Під час спеціального досудового розслідування в порядку ст. 232 

КПК України можуть бути допитані будь-які учасники кримінального 

провадження, крім підозрюваного. Неможливість здійснення допиту 

підозрюваного у режимі відеоконференції під час досудового розслідування 

зумовлена несумісністю умов спеціального досудового розслідування, з яких 

однією з ключових є відсутність підозрюваного, з фактичною, хоча й 

дистанційною, участю підозрюваного у досудовому розслідуванні, яка 

відбувається при проведенні допиту в порядку, передбаченому у статті 232 

КПК України. 

17. У запитах про надання міжнародної правової допомоги з метою 

попередження затягування з виконанням міжнародного доручення 

рекомендується клопотати у запитуваної сторони надати таку допомогу у певні 

чітко визначені строки. Спеціальне досудове розслідування через можливість 

невизнання його процедур та результатів в окремих державах може вплинути 

на прийняття рішення компетентним органом такої запитуваної сторони щодо 

відмови у наданні міжнародної правової допомоги для отримання доказів 

шляхом проведення процесуальних дій. Під час досудового розслідування при 

ініціюванні прийняття процесуальних рішень щодо спеціального досудового 

розслідування необхідно, коли відома держава, де перебуває оголошена у 

міждержавний та/або міжнародний розшук підозрювана особа, брати до уваги її 

кримінальне процесуальне законодавство і концентруватися з початку на 

вирішенні питання щодо екстрадиції цієї особи без прийняття рішення про 

спеціальне досудове розслідування щодо неї. І тільки за умови, якщо буде 

відмова в екстрадиції цієї особи, тоді обґрунтованим і цілком виправданим буде 
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звернення з клопотанням до слідчого судді щодо спеціального досудового 

розслідування у кримінальному провадженні. Для мінімізації ризиків відмови у 

наданні міжнародної правової допомоги під час спеціального досудового 

розслідування та в подальшому під час судового розгляду пропонуємо у ч. 2 

ст. 297-4 КПК України передбачити як один із критеріїв, які повинні бути 

враховані слідчим суддею при ухваленні ним рішення щодо дозволу на 

здійснення спеціального досудового розслідування, результати застосування 

заходів міжнародного співробітництва у цьому кримінальному провадженні. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 

 

Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до КПК України та інших 

нормативно-правових актів 

 

1. Частину 1 статті 223 КПК викласти у такій редакції:  

«1. Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) 

доказів або перевірку вже отриманих доказів, а також на розшук осіб чи 

матеріальних об’єктів у конкретному провадженні».  

Прим.: вносити відповідні зміни та доповнення до частини 1 статті 246 

КПК ми не вважаємо за доцільне, через те, що дефініція негласних слідчих 

(розшукових) дій присвячена розкриттю додаткових ознак даних 

процесуальних дій, до вказаних у частині 1 статті 223 КПК.  

2. Частину 3 статті 252 КПК викласти у такій редакції:  

«3. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками при дорученні їх здійснення прокурором не пізніше ніж через 

двадцять чотири години з моменту припинення зазначених негласних слідчих 

(розшукових) дій передаються прокурору.  

При здійсненні негласної слідчої (розшукової) дії оперативним 

підрозділом за дорученням слідчого протоколи про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій з додатками не пізніше ніж через двадцять 

чотири години з моменту припинення зазначених негласних слідчих 

(розшукових) дій передаються слідчому, який не пізніше двадцяти чотирьох 

годин з моменту їх отримання передає їх прокурору» 

3. Внести наступні зміни та доповнення до частини 1 статті 256 КПК:  

«1. Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою 

застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і 

документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні за умови 
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підтвердження їх достатньою сукупністю доказів, отриманих під час 

проведення слідчих (розшукових) дій, та відповідності порядку проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій вимогам цього Кодексу.»  

4. Частини 1 та 2 статті 257 КПК викласти у такій редакції:  

«1. Результати негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути 

використані для розшуку осіб чи майна, що підлягає конфіскації чи 

спеціальній конфіскації у кримінальному провадженні, в якому вони 

проводяться. 

2. Якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у 

даному кримінальному провадженні, або отримані дані про розшукувану 

особу чи майно, що підлягає конфіскації чи спеціальній конфіскації, у 

іншому кримінальному провадженні,то отримана інформація може бути 

використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали 

слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора». 

5.Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України №139 

від 06 квітня 2016 року, шляхом доповнення його пунктом 5 розділу VI 

Контроль та нагляд положення у такій редакції:  

«5. Рух кримінального провадження щодо кримінальних 

правопорушень, вчинених особами, переліченими у статті 480 КПК 

України, контролюється Генеральною прокуратурою».  

У свою чергу для реалізації цього необхідно доповнити картку про 

кримінальне правопорушення (Додаток 1 до Положення) підпунктами 10.2. Рід 

занять, службове становище установленої особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення (за Довідником 8), 10.2.1. Державний службовець  1 (1), 2 (2), 

3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7) категорії  (Закон України від 17 листопада 2011 

року № 4050-VI), 10.2.2. Державний службовець категорії А (1), Б (2), В (3), 

ранги 1 (4), 2 (5), 3 (6), 4 (7), 5 (8), 6 (9), 7 (10) (Закон України від 10 грудня 
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2015 року № 889-VIII), 10.2.3. Посадова особа місцевого самоврядування 1 (1), 

2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7) категорії.  

Відповідні доповнення повинні відбутися й у автоматизованій системі, 

яка забезпечує функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

6. Абзац другого частини 1 статті 6 КПК та викласти її у такій редакції:  

«Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осіб 

визначаються  відповідними положеннями Конституції України, 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, главою 37 цього Кодексу та іншими законами України.» 

7.Доповнити статтю 481 КПК частиною 2:   

«2. Прокурор, який склав письмове повідомлення про підозру у 

випадках, передбачених у частині першій даної статті, може доручити 

слідчому його вручення.» 

8. У пункт 4 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-VI:  

«4) забороняється проведення огляду в порядку, передбаченому 

статтею 237 КПК, розголошення, витребування чи вилучення під час 

тимчасового доступу до речей і документів, обшуку речей і документів, 

пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності»;  

9. Частину 3 статті 234 КПК доповнити пунктом 8:  

«8) підстави для надання дозволу на огляд адвокатських досьє з метою 

пошуку документів, які планується відшукати»;   

10. Частину 2 статті 235 КПК доповнити пунктом 7:  

«7) дозвіл на огляд адвокатських досьє з метою пошуку документів, 

які планується відшукати, та попередження осіб, які будуть проводити та 

брати участь у проведенні обшуку про відповідальність за розголошення 

адвокатської таємниці, яка їм може стати відома». 

11. Частину 1 статті 482 КПК викласти у такій редакції: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1464848941974434#n3854
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«1. Затримання судді Конституційного Суду України чи утримання його 

під вартою чи арештом здійснюється за згодою Конституційного Суду 

України, а судді – Вищої ради правосуддя. 

Без відповідної згоди суддів, зазначених у абзаці першому цієї статті, 

не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення 

обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або 

відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Суддя Конституційного Суду України, суддя, затриманий за підозрою у 

вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, повинен 

бути негайно звільнений після з’ясування його особи, за винятком: 

1) якщо Конституційним Судом України щодо його судді або Вищою 

радою правосуддя щодо судді надано згоду на затримання судді у зв’язку з 

таким діянням; 

2) затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для 

попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків 

злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. Суддя має бути 

негайно звільнений, якщо мета такого затримання (попередження вчинення 

злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення 

збереження доказів цього злочину) досягнута.» 

12. Частину 2 статті 27 Закону України «Про статус народного депутата 

України» від 17 листопада 1992 року №2790-ХІІ викласти у такій редакції:  

«2. Обшук чи огляд житла чи іншого володіння народного депутата, чи 

службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та 

застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і 

свободи народного депутата, допускаються лише за клопотанням 

Генерального прокурора (виконувача обов’язки Генерального прокурора), 

якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.» 

13. Частину 3 статті 482 КПК викласти у такій редакції:  
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«3. Обшук чи огляд житла чи іншого володіння народного депутата, чи 

службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та 

застосування інших заходів, в тому числі негласних слідчих дій, що відповідно 

до закону обмежують права і свободи народного депутата України, 

допускаються лише за клопотанням Генерального прокурора (виконувача 

обов’язки Генерального прокурора), якщо іншими способами одержати 

інформацію неможливо.» 

14. До частини 3 статті 482 КПК додати абзаци другий, третій та 

четвертий: 

«Якщо під час негласної слідчої (розшукової) дії буде встановлено, що 

особа, відносно якої вона проводиться, є народним депутатом України, то 

отримана інформація може бути використана у цьому кримінальному 

провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка поставляється за 

клопотанням Генерального прокурора (виконувача обов’язки Генерального 

прокурора).  

Якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке вчинене народним 

депутатом України та не розслідується у даному кримінальному 

провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому 

кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка 

постановляється за клопотанням Генерального прокурора (виконувача 

обов’язки Генерального прокурора).  

Слідчий суддя розглядає такі клопотання згідно з вимогами статей 

247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у їх задоволенні, якщо Генеральний 

прокурор (виконувач обов’язки Генерального прокурора), крім іншого, не 

доведе законність отримання інформації, відсутність до початку 

здійснення негласної слідчої (розшукової) дії достатніх даних у слідчого або 

прокурора, що особою, відносно якої вона проводилась, є народним 
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депутатом України або наявність достатніх підстав вважати, що зібрані 

дані свідчать про виявлення ознак кримінального правопорушення.» 

15. Абзац перший частини 3 статті 297-4 КПК викласти у такій редакції: 

«3. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, 

в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про 

здійснення спеціального досудового розслідування. При задоволенні 

клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування в ухвалі 

зазначається, що вона припиняє свою дію у випадках затримання 

уповноваженою службовою особою підозрюваного, який був оголошений у 

розшук, екстрадиції на територію України підозрюваного, який був 

оголошений у міжнародний та/або міждержавний розшук, або його 

добровільної явки до органу досудового розслідування.»; 

16. Частину 6 статті 297-4 КПК викласти у редакції: 

«6. Відомості про здійснення, припинення спеціального досудового 

розслідування вносяться прокурором до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань.». 

17. Частину 1 статті 303 КПК України доповнити підпунктом:  

«1-1) бездіяльність прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про 

припинення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань у визначений цим Кодексом строк, - підозрюваним, 

його захисником чи законним представником». 

18. У абзаці тринадцятому підпункту 1 пункту 2 «Порядок внесення 

відомостей до Реєстру», абзаці 5 підпункту 3 пункту 4 «Надання відомостей з 

Реєстру», пункті 14.1. «Картка на особу, яка вчинила кримінальне 

правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні» додатку 4 та пункті 7 

«Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань» додатку 6 Положення про 

порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого 

наказом Генеральної прокуратури України №139 від 06 квітня 2016 року, 

замість «здійснення (скасування) спеціального досудового розслідування» 

вказати «здійснення, припинення спеціального досудового розслідування». 
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19. Статтю 51 КПК доповнити частиною 2: 

«2. Під час спеціального досудового розслідування (спеціального 

судового розгляду) підозрюваний (обвинувачений), який знаходиться за 

кордоном може особисто укласти договір із захисником або укласти договір 

доручення з іншою особою, щодо її дій в інтересах підозрюваного 

(обвинуваченого) щодо укладення угоди із захисником. Такі договори повинні 

бути нотаріально посвідчені з накладенням на них апостилю відповідно до 

вимог чинного міжнародного законодавства. Договір доручення на 

укладання угоди із захисником після виконання його умов надається 

повіреним слідчому, прокурору, суду»; 

20.Правила адвокатської етики, затверджені Установчим З’їздом 

адвокатів України 17 листопада 2012 року доповнити статтею 42-1 «Етичні 

аспекти здійснення захисту під час спеціального досудового розслідування (in 

absentia), спеціального судового провадження»: 

«Здійснюючи захист під час спеціального досудового розслідування (in 

absentia), спеціального судового провадження адвокат повинен виходити зі 

своєї професійної компетентності з урахуванням особистого досвіду 

захисту клієнтів у кримінальних провадженнях, керуватися 

неупередженим та об’єктивним дослідженням ним обставин злочину для 

визначення необхідних і доступних йому законних засобів для здійснення 

захисту клієнта». 

22. Частину 4 статті 46 КПК України викласти у такій редакції: 

«Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, 

обвинуваченого, захист якого він здійснює, передбачені пунктами8-16 

частини 3 статті 42 КПК України  з моменту надання документів, 

передбачених статтею 50 цього Кодексу, слідчому, прокурору, слідчому 

судді, суду. Інші процесуальні права реалізовуються безпосередньо 

підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручені захиснику. 
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Під час спеціального досудового розслідування (in absentia) та 

спеціального судового розгляду захисник самостійно на користь свого 

клієнта реалізовує його права.» 

23. Частину 1 статті 236 КПК України доповнити абзацом другим: 

«Під час спеціального досудового розслідування обшук житла чи 

іншого володіння особи здійснюється за участі його захисника. 

Повідомлення захисника про такий обшук повинне відбутися якнайшвидше, 

але в будь-якому разі з наданням йому необхідного часу для підготовки та 

прибуття за викликом. Неявка захисника, який був повідомлений про 

проведення обшуку, не перешкоджає його проведенню.» 

24. Частину 2 статті 297-4 КПК України викласти у такій редакції:  

«2. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового 

розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати наявність достатніх 

доказів для підозри особи, щодо якої подано клопотання, у вчиненні 

кримінального правопорушення, а також чи вичерпані всі можливості 

заходів міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні для 

встановлення місцезнаходження цієї особи та виконання процесуальних 

дій, які необхідні для досудового розслідування.» 
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          ДОДАТОК 2 

Анкета 

опитування співробітників оперативних підрозділів, слідчих, адвокатів, прокурорів, суддів, 

детективів, викладачів вищих навчальних закладів  

 

Шановні респонденти, звертаємося до вас з проханням взяти участь у опитуванні з 

питань дисертаційного дослідження за темою «Теоретичні основи та практика доказування у 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг». Мета цього анкетування 

полягає в отриманні від вас вельми важливої для нашого дослідження інформації про ваше 

бачення якості нормативно-правового забезпечення, а також про ваш особистий досвід  

доказування по досліджуваній категорії кримінальних проваджень.  

В анкеті до кожного запитання нами запропоновані варіанти відповідей, з яких ви 

можете обрати одну, або декілька, на ваш погляд, вірних, та позначити у любій зручний для 

вас спосіб. До окремих запитань надається можливість обґрунтувати свій вибір або викласти 

власний варіант відповіді. Ваша особиста думка є для нас вельми важливою та обов’язково 

буде врахована в нашому дослідженні. 

Заздалегідь дякуємо вам за участь в опитуванні та відповідальне відношення до нього! 

 

1. Посада_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Загальний стаж роботи в галузі кримінальної юстиції_________________ 

3. Стаж роботи в посаді______________________ 

4. Чи маєте Ви досвід доказування у кримінальних провадженнях про корупційні 

злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг? 

А) так; 

Б) ні.  

5. Як Ви оцінюєте ефективність доказування під час досудового розслідування фактів 

готування до вчинення, вчинення корупційних злочинів у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг? 

А) ефективне; 

Б) не ефективне. 

6. Якщо Ви відмітили відповідь «Б» у попередньому запитанні, то відмітьте відповідну 

відповідь та обґрунтуйте чому Ви так зазначаєте. 

А) не досконалістю чинного кримінального законодавства _____________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Б) не досконалістю чинного оперативно-розшукового законодавства ____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

В) не досконалістю чинного кримінального процесуального законодавства _______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Г) низьким рівнем професійної підготовки співробітників оперативних підрозділів _________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Д)  низьким рівнем професійної підготовки слідчих __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Е) низьким рівнем професійної підготовки прокурорів _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Є) не достатнім матеріально-технічним забезпеченням оперативних підрозділів ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ж) не достатнім матеріально-технічним забезпеченням слідчих підрозділів _______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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З) протидією відправленню правосуддя по злочинах у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Як Ви оцінюєте якість діяльності співробітників оперативних підрозділів з 

виявлення та документування фактів готування до вчинення, вчинення корупційних 

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг? 

А) достатня; 

Б) задовільна; 

В) не достатня. 

8. Якщо Ви відмітили відповіді «Б» або «В» у попередньому запитанні, то вкажіть 

причини цього (примітка, якщо Ви відмітили відповідь «А», то переходьте до 

запитання №11). 

А) не належний рівень знань чинного кримінального, оперативно-розшукового та 

кримінального процесуального законодавства;  

Б) не належний рівень практичних навичок в цьому напрямі діяльності оперативних 

підрозділів; 

В) не можливість подолати протидію правосуддю з боку зацікавлених у результатах 

кримінального провадження по даній категорії злочинів; 

Г) Ваш варіант відповіді ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Якщо Ви вказали відповідь «А» у попередньому запитанні, то вкажіть причини 

цього. 

А) загальний низький рівень підготовки у вищих навчальних закладах з кримінального 

права, оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу; 

Б) низький рівень підготовки у вищих навчальних закладах в напрямі розкриття та 

розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг; 

В) низький рівень проведення занять в системі службової підготовки в оперативних 

підрозділах в напрямі розкриття та розслідування корупційних злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 

Г) не бажання співробітників оперативних підрозділів підвищувати свій професійний рівень 

з напряму їх діяльності; 
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Д) Ваш варіант відповіді ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Якщо Ви вказали відповідь «Б» у запитанні №8, то вкажіть причини цього. 

А) низький рівень практичної підготовки у вищих навчальних закладах в напрямі розкриття 

та розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 

Б) низький рівень проведення занять в системі службової підготовки в оперативних 

підрозділах в напрямі розкриття та розслідування корупційних злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 

В) не бажання співробітників оперативних підрозділів підвищувати свій професійний рівень 

з напряму їх діяльності; 

Г) безвідповідальне відношення співробітників оперативних підрозділів до підготовки та 

проведення заходів з документування фактів готування та вчинення корупційних злочинів у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг; 

Д) Ваш варіант відповіді ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. Як Ви оцінюєте якість діяльності слідчих з розслідування фактів готування до 

вчинення, вчинення корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг? 

А) достатня; 

Б) задовільна; 

В) не достатня. 

12. Якщо Ви відмітили відповіді «Б» або «В» у попередньому запитанні, то вкажіть 

причини цього (примітка, якщо Ви відмітили відповідь «А», то переходьте до 

запитання №15). 

А) не належний рівень знань чинного кримінального, оперативно-розшукового та 

кримінального процесуального законодавства;  

Б) не належний рівень практичних навичок в цьому напрямі діяльності слідчих підрозділів; 

В) не можливість подолати протидію правосуддю з боку зацікавлених у результатах 

кримінального провадження по даній категорії злочинів; 

Г) Ваш варіант відповіді _________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13. Якщо Ви вказали відповідь «А» у попередньому запитанні, то вкажіть причини 

цього. 

А) загальний низький рівень підготовки у вищих навчальних закладах з кримінального 

права, оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу; 

Б) низький рівень підготовки у вищих навчальних закладах в напрямі  особливостей 

доказування під час розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 

В) низький рівень проведення занять в системі службової підготовки у слідчих підрозділах в 

напрямі розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 

Г) не бажання слідчих підвищувати свій професійний рівень з напряму їх діяльності; 

Д) Ваш варіант відповіді ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Якщо Ви вказали відповідь «Б» у запитанні №12, то вкажіть причини цього. 

А) низький рівень практичної підготовки у вищих навчальних закладах в напрямі 

розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг; 

Б) низький рівень проведення занять в системі службової підготовки у слідчих підрозділах в 

напрямі особливостей доказування під час розслідування корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 

В) не бажання слідчих підвищувати свій професійний рівень з напряму їх діяльності; 

Г) безвідповідальне відношення слідчих до підготовки та проведення заходів з 

документування фактів готування та вчинення корупційних злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 

Д) Ваш варіант відповіді ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

15. Як Ви оцінюєте якість діяльності прокурорів з нагляду за оперативно-розшуковою 

діяльністю та нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням 

щодо фактів готування до вчинення, вчинення корупційних злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг? 
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А) достатня; 

Б) задовільна; 

В) не достатня. 

16. Якщо Ви відмітили відповіді «Б» або «В» у попередньому запитанні, то вкажіть 

причини цього (примітка, якщо Ви відмітили відповідь «А», то переходьте до 

запитання №19). 

А) не належний рівень знань чинного кримінального, оперативно-розшукового та 

кримінального процесуального законодавства;  

Б) не належний рівень практичних навичок в цьому напрямі діяльності оперативних 

підрозділів; 

В) не належний рівень практичних навичок в цьому напрямі діяльності слідчих підрозділів; 

Г) не можливість подолати протидію правосуддю з боку зацікавлених у результатах 

кримінального провадження по даній категорії злочинів; 

Д) Ваш варіант відповіді ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

17. Якщо Ви вказали відповідь «А» у попередньому запитанні, то вкажіть причини 

цього. 

А) загальний низький рівень підготовки у вищих навчальних закладах з кримінального 

права, оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу, прокурорського нагляду; 

Б) низький рівень підготовки у вищих навчальних закладах в напрямі  особливостей нагляду 

прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням корупційних 

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг; 

В) низький рівень проведення занять в системі службової підготовки у підрозділах 

прокуратури в напрямі нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 

Г) не бажання прокурорів підвищувати свій професійний рівень з напряму їх діяльності; 

Д) Ваш варіант відповіді ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

18. Якщо Ви вказали відповідь «Б», «В» у запитанні №16, то вкажіть причини цього. 
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А) низький рівень практичної підготовки у вищих навчальних закладах в напрямі нагляду 

прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням корупційних 

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг; 

Б) низький рівень проведення занять в системі службової підготовки у підрозділах 

прокуратури в напрямі особливостей нагляду прокурора у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням корупційних злочинів у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 

В) не бажання прокурорів підвищувати свій професійний рівень з напряму їх діяльності; 

Г) безвідповідальне відношення прокурорів до нагляду у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням корупційних злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 

Д) Ваш варіант відповіді ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. Вкажіть методичні рекомендації з доказування по яких саме корупційних злочинах 

у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, Вам відомі та Ви використовуєте їх положення у своїй діяльності? 

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

Б) зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК); 

В) зловживання повноваження особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 КК); 

Г) прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 

(ст. 368 КК); 

Д) незаконне збагачення (ст. 368-2 КК); 

Е) підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-

правової форми (ст. 368-3 КК); 

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

Ж) пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК); 

З) зловживання впливом (ст. 369-2 КК) 

И) мені не відомо про жодні методичні рекомендації з доказування по злочинах у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

20. Як Ви оцінюєте рівень методичного забезпечення діяльності з доказування у 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг? 

А) достатній для отримання фахових знань та практичних навичок; 
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Б) достатній  для отримання базових знань та практичних навичок; 

В) не достатній для отримання базових знань та практичних навичок; 

Г) методичне забезпечення з цих питань відсутнє. 

21. Якщо Ви відмітили у попередньому запитанні відповіді «Б» або «В», то з яких 

питань потребують свого доопрацювання методичні рекомендації? 

А) розкриття проблемних питань доказування окремих обставин, що підлягають 

доказуванню, по кожному окремому корупційному злочину у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 

Б) розкриття особливостей збирання доказів проведенням окремих процесуальних та інших 

дій під час досудового розслідування кримінального провадження по злочинам даної 

категорії; 

В) розкриття особливостей збирання доказів проведенням окремих процесуальних та інших 

дій під час судового розгляду кримінальних справ про злочини даної категорії; 

Г) розкриття особливостей доказування у кримінальних провадженнях про корупційні 

злочини, вчинені окремою категорією осіб; 

Д) розкриття особливостей збирання доказів про корупційні злочини під час спеціального 

досудового розслідування; 

Е) розкриття особливостей участі прокурора в доказуванні по даній категорії кримінальних 

проваджень; 

Є) розкриття особливостей участі сторони захисту в доказуванні по даній категорії 

кримінальних проваджень; 

Ваш варіант відповіді ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

22. Чи потребують своєї розробки питання участі захисника в доказуванні по 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг? 

А) так; 

Б) ні. 

23. Якщо Ви відповіли «так» на попереднє запитання, то вкажіть які саме? 

А) участі захисника у проведенні окремих процесуальних дій під час досудового 

розслідування; 

Б) збирання захисником доказів під час досудового розслідування; 
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В)  участі захисника у проведенні окремих процесуальних дій під час судового розгляду; 

Г) взаємодії захисника з підзахисним при підготовці до проведення окремих процесуальних 

дій; 

Д) Ваш варіант ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

24. Якщо Ви відповіли «ні» на запитання №22, то обґрунтуйте чому? 

А) сторона захисту не займає активну позицію в доказуванні у кримінальному провадженні, 

тому від її дій результат проведення окремих процесуальних дій не залежить; 

Б) в наявних відомих мені методичних рекомендаціях положення щодо участі захисника в 

доказуванні по кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, розкриті в 

достатній мірі; 

В) Ваш варіант відповіді ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

25. З огляду на Ваш професійний досвід вкажіть, доказування яких саме обставин 

корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, викликає на практиці труднощі, проставивши 

навпроти кожної обставини цифри від 1 до 3 (прим., відповідно 1 - найбільш важко 

встановити, 2 – як правило важко, 3 – не важко) та обґрунтуйте чому. 

А) подія корупційного злочину ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Б) винуватість обвинуваченого у вчиненні корупційного злочину даної категорії, форма 

вини, мотив його мета __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В) вид і розмір шкоди, завданої корупційним злочином, а також розмір процесуальних 

витрат __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Г) обставини, які впливають на ступінь тяжкості даних злочинів, характеризують особу 

обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження __________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Д) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або 

покарання ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Е) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають 

спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення корупційного злочину та/або є 

доходами від такого майна _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Є) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

26. Чи потребує розширення перелік засобів збирання доказів стороною захисту, 

наведений у ч. 3 ст. 93 КПК? 

А) так; 

Б) ні. 

27. Якщо Ви відповіли «так» на попереднє запитання, то якими засобами повинна бути 

доповнена ч. 3 ст. 93 КПК? 

А) проведення тимчасового доступу до речей і документів, коли слідчий, прокурор під час 

досудового розслідування відхиляють клопотання сторони захисту про проведення даної 

процесуальної дії; 

Б) проведення допитів свідків сторони захисту під час досудового розслідування, коли 

слідчий, прокурор під час досудового розслідування відхиляють клопотання сторони захисту 

про проведення даної процесуальної дії; 
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В) Ваш варіант відповіді _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

28. Якщо Ви відповіли «ні» на запитання №26, то обґрунтуйте чому? 

А) наведені у ч. 3 ст. 93 КПК засоби збирання доказів стороною захисту є достатніми для 

забезпечення права особи на захист від підозри (обвинувачення) у кримінальному 

провадженні; 

Б) наведені у ч. 3 ст. 93 засоби збирання доказів стороною захисту відповідають 

європейським стандартам забезпечення права на захист у кримінальному провадженні і 

розширення їх переліку за рахунок самостійного проведення захисником процесуальних дій, 

не пов’язаних з процесуальним примусом (наприклад, допитів свідків сторони захисту), під 

час досудового розслідування призведе до диспропорції повноважень сторони 

обвинувачення та сторони захисту; 

В) Ваш варіант відповіді ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

29. Серед наведених слідчих (розшукових) дій з огляду на Ваш професійний досвід 

визначте частоту їх використання у збиранні доказів у кримінальних провадженнях 

про корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, проставивши навпроти кожної слідчої 

(розшукової) дії цифри від 1 до 3 (прим., відповідно 1 - найбільш часто 

використовується, 2 – як правило використовується, 3 – не використовується). 

А) допит свідка _______ 

Б) допит свідка очевидця _______ 

В) допит підозрюваного _______ 

Г) пред’явлення особи для впізнання __________ 

Д) допит у режимі відеоконференції під час досудового розслідування _____ 

Е) впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування _____ 

Є) обшук _____ 

Ж) огляд місця події _____ 

З) огляд речей ____ 

И) слідчий експеримент _____ 

І) освідування особи _____ 
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К) судова експертиза _____: 

- техніко-криміналістична експертиза документів _____ 

- почеркознавча експертиза ____ 

- дактилоскопічна експертиза ____ 

- хімічна експертиза ____  

- трасологічна ____ 

- експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності _____ 

- експертиза документів про економічну діяльність підприємств і організацій ____ 

- експертиза документів фінансово-кредитних операцій ____ 

- товарознавча експертиза ____ 

- фоноскопічна експертиза ____ 

- експертиза відео звукозапису ____ 

- експертиза матеріалів, речовин та виробів з них ___ 

- будівельно-технічна експертиза _____ 

- оціночна будівельно-технічна експертиза ____ 

- земельно-технічна експертиза _____ 

- оціночна земельно-технічна експертиза _____ 

- експертиза з питань землеустрою _____ 

- експертиза комп’ютерної техніки та програмних продуктів ____ 

- експертиза комп’ютерних мереж ____ 

- мистецтвознавча експертиза ____ 

- психологічна експертиза ____ 

- психологічна експертиза з використанням поліграфа ___ 

- судово-психіатрична експертиза ____  

- психолого-лінгвістична ____ 

30. Серед наведених негласних слідчих (розшукових) дій з огляду на Ваш професійний 

досвід визначте частоту їх використання у збиранні доказів у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, проставивши навпроти кожної 

негласної слідчої (розшукової) дії цифри від 1 до 3 (прим., відповідно 1 - найбільш часто 

використовується, 2 – як правило використовується, 3 – не використовується). 

А) аудіо-, відеоконтроль особи _______ 
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Б) накладення арешту на кореспонденцію _______ 

В) огляд і виїмка кореспонденції _______ 

Г) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж __________ 

Д) зняття інформації з електронних інформаційних систем _____ 

Е) зняття інформації з електронних інформаційних систем _____ 

Є) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи _____ 

Ж) встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу _____ 

З) спостереження за особою, річчю або місцем ____ 

И) моніторинг банківських рахунків _____ 

І) аудіо-, відеоконтроль місця _____ 

К) контроль за вчиненням злочину _____ 

Л) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації ______ 

М) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження _____ 

31. Чи вважаєте Ви за допустиме законодавчо встановити можливість проводити 

негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані із втручанням у приватне спілкування по 

корупційних злочинах середньої тяжкості? 

А) так; 

Б) ні. 

32. Якщо Ви відповіли «Так», то вкажіть які саме. 

А) аудіо-, відеоконтроль особи; 

Б) накладення арешту на кореспонденцію;  

В) огляд і виїмка кореспонденції; 

Г) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 

Д) зняття інформації з електронних інформаційних систем; 

Е) зняття інформації з електронних інформаційних систем. 

33. Чи вважаєте Ви за допустиме законодавчо встановити можливість проводити 

негласні слідчі (розшукові) дії,  не пов’язані із втручанням у приватне спілкування по 

корупційних злочинах середньої тяжкості? 

А) так; 

Б) ні. 

34. Якщо Ви відповіли «так», то вкажіть які саме. 
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А) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; 

Б) встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; 

В) спостереження за особою, річчю або місцем; 

Г) моніторинг банківських рахунків; 

Д) аудіо-, відеоконтроль місця;  

Е) контроль за вчиненням злочину; 

Є) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації. 

35. Чи вважаєте Ви за доцільне віднести тимчасовий доступ до речей і документів до 

слідчих (розшукових) дій? 

А) так; 

Б) ні.  

36. Чи вважаєте Ви за доцільне законодавчо закріпити можливість проведення обшуку 

особи, яка перебуває у публічно доступному місці без ухвали слідчого судді у випадку 

здійснення невідкладних слідчих розшукових) дій? 

А) так; 

Б) ні.  

37. Чи доцільно застосовувати при розслідуванні у кримінальних провадженнях про 

корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг допит свідка (заявника) чи потерпілого, який передавав 

неправомірну вигоду в судовому засіданні (ст.225 КПК України)? 

А) так; 

Б) ні; 

В) Ваш варіант__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

38. Як часто у Вашій практиці при розслідуванні у кримінальних провадженнях про 

корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг застосовувався  допит свідка (заявника) чи потерпілого, 

який передавав неправомірну вигоду в судовому засіданні (ст.225 КПК України). Якщо 

застосовувався, зазначте у скількох кримінальних провадженнях та у кримінальних 

провадження про які злочини(за якою статтею)? 

А) не застосовувався; 

Б) _____________________________________________________________________________ 
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39. На Ваш погляд, що необхідно зробити, щоб підвищити якість досудового 

розслідування кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг? 

А) кваліфікований відбір слідчих; 

Б) змінити законодавство; 

В) підвищити заробітну плату слідчим; 

Г) підвищити матеріальне забезпечення діяльності слідчих; 

Д) скасувати процесуальне керівництво розслідуванням;  

Е) здійснювати постійний контроль за підвищенням кваліфікації слідчих, які розслідують 

зазначені провадження; 

Є) визначити в КПК можливість проведення процесуальних дій (тимчасовий доступ до речей 

і документів, обрання окремих запобіжних заходів) безпосередньо за рішенням слідчого. 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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