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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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 
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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, 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 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 
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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 

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 
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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; 

– 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 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 
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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 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 
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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 

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 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 
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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 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 
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наявності підстав для застосування відповідних заходів та умов, які конкретизують 

підстави та з них випливають. Такими підставами є: 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 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 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 



 

 
 

10 

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…»;  

– 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; 

– наукові рекомендації щодо використання можливостей Державної служби 

фінансового моніторингу для забезпечення доказування стороною обвинувачення на 

початковому етапі розслідування злочинів вказаної категорії; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723
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– 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: 

– 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 
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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 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.). 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
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У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено зв’язок з науковими 

програмами, планами та темами, розкрито мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження, висвітлено наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, наведено відомості про апробацію результатів і публікації. 

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» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 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» автор 

для забезпечення формування комплексного бачення проблематики доказування у 

кримінальних провадженнях цієї категорії корупційних злочинів та шляхів її 

розв’язання здійснив аналіз монографій, дисертацій, циклів статей, у тому числі 

авторів з країн Європи, які присвячені як причинам та умовам виникнення й 

розвитку корупції як соціально-правового, соціально-політичного явища та 

формуванню заходів антикорупційної політики, міжнародно-правовим основам, так 

і вітчизняному кримінальному, адміністративному законодавству з питань протидії 

окремим корупційним правопорушенням. Роботи, які прямо пов’язані з 

доказуванням у кримінальному провадженні, розділені на дві групи: ті, що 

присвячені загальним положенням доказування та виступають як теоретична основа 

розробки наукових рекомендацій щодо здійснення доказування під час досудового 

розслідування окремих різновидів кримінальних правопорушень, та ті, що містять 

описання особливостей здійснення доказування по кримінальних провадженнях 

щодо корупційних злочинів. У результаті аналізу наукових досліджень з’ясовано, 

що на тлі ситуації в нашій державі, коли перспективи її не просто сталого розвитку, 

а існування прямо пов’язані з ефективною діяльністю правоохоронних органів, які 

здійснюють боротьбу з корупцією, відсутні дослідження, в рамках яких 

охоплювалися б усі передбачені чинним кримінальним законом корупційні злочини 

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

публічних послуг, у контексті доказування їх ознак в конкретних протиправних 

діяннях службових осіб під час досудового розслідування за КПК України 2012 

року. 

У підрозділі 1.2 «Сутність доказування у досудовому розслідуванні корупційних 

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

наданням публічних послуг» здійснений аналіз публікацій, присвячених поняттю 

доказування у кримінальному провадженні, в результаті якого констатовано, що в 

теорії кримінального процесу не існує єдності позицій щодо розуміння його змісту. 

Дістали подальший розвиток положення, що використання у КПК України 

терміна «збирання» як структурного елемента доказування, є зайвим, оскільки 

збирання фактичних даних ще не означає можливість їх використання як доказу у 

кримінальному провадженні. Натомість запропоновано використовувати поняття 

«отримання доказів». 
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На основі аналізу кримінального процесуального законодавства та слідчо-

судової практики констатовано, 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 злочину. 

Підрозділ 1.3 «Методологія проведення досліджень доказування корупційних 

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

наданням публічних послуг» містить описання дисертаційного дослідження, яке має 

чотири блоки: аналітико-ознайомлювальний, призначений для розкриття стану 

досліджуваної проблеми; концептуально-моделювальний – для структурування 

уявлень про предмет дослідження, його завдання та методи їх вирішення; 

технологічний – для проведення відбору та дослідження теоретичного та 

емпіричного матеріалу (його описання, узагальнення, інтерпретацію відповідно до 

висунених гіпотез, завдань дослідження та формулювання проміжних його 

результатів); завершального, в рамках якого здійснювалося 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 фахових наукових виданнях, на наукових, 

науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та у монографії. До 

системи основних методів дослідження включені та описані методи 

матеріалістичної діалектики, спостереження, описання, аналізу, синтезу, 

абстрагування, формально-логічний, експерименту, діагностики, системно-

структурний, зіставно-порівняльний, пошуково-бібліографічний, історичний, 

порівняльно-правовий, соціологічний, моделювання, статистичного узагальнення.  

Розділ 2 «Обставини, що підлягають доказуванню стороною 

обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 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» на основі системного аналізу наукових джерел та норм 

кримінального процесуального права автором акцентовано увагу на тому, що 

обставини, що підлягають доказуванню згідно зі статтею 91 КПК України, 

сформульовані без урахування основ кримінального права, за положеннями якого 

кримінальній відповідальності підлягає особа, яка вчинила суспільно небезпечне 

діяння, що містить склад злочину. Адже розкриття змісту події злочину як час, 
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місце, спосіб не відповідає теоретичним положенням кримінального права та 

свідчить про невизначеність мети доказування як основи будь-якої процесуальної 

діяльності. В зв’язку з цим автор пропонує до переліку обставин, що підлягають 

доказуванню у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері 

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

послуг, відносити діяння (дія чи бездіяльність), час, місце, спосіб, наслідки 

вчинення корупційного злочину. 

На основі практичного досвіду роботи дисертантом обґрунтовано позицію 

щодо того, що законодавче визначення обставин, які 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 у суб’єкта здійснити доказування обставин 

відсутності події злочину чи інших обставин, які виправдовують підозрюваного, 

обвинуваченого, а також пом’якшують покарання. З огляду на це автор пропонує 

передбачити обов’язок доказування наявності або відсутності обставин, що 

підлягають доказуванню. 

Структура системи обставин, які підлягають доказуванню, має бути 

сформульована як алгоритм дій, напрям 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, його 

професійного рівня та фактичних обставин розслідування. Відповідно дисертантом 

розроблено систему обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, в основі якої лежить принцип їх значущості для можливості 

здійснення оцінки вчиненого діяння, тобто для зіставлення вчиненого діяння з 

елементами відповідного складу злочину.  

У підрозділі 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» встановлено, що 

доказування обставин, які передбачені пунктом 6 частини 1 статті 91 КПК України, не 

є типовим для всіх корупційних правопорушень у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що зумовлено видом 

предмета корупційного правопорушення, способами його вчинення та приховування. 

Констатовано, що під час документування факту одержання неправомірної вигоди не 

потрібно окремо встановлювати злочинність походження грошей, цінностей чи іншого 

майна, яке одержане внаслідок вчинення корупційного правопорушення, оскільки 

вказані обставини встановлюються в переважній більшості при доказуванні події 

кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України). 

Автором наголошено, що більш ускладненим є процес розшуку та виявлення 

стороною обвинувачення активів, які одержані від вчинення корупційних злочинів з 

використанням сучасних платіжних систем, коли одержання неправомірної вигоди 

замасковано під серію платежів за надання різного роду послуг або коли грошові 
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кошти вже перераховані на рахунки нерезидентів України (так звані офшорні зони), 

а в подальшому були конвертовані в готівкові кошти. 

Дисертант дійшов висновку, що з метою виявлення та забезпечення збереження 

грошових коштів, які отримані злочинним шляхом, необхідно ще на самому початку 

розслідування стороні обвинувачення використовувати міжнародно-правову 

допомогу, можливості Національного агентства України з питань виявлення, 

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

Державної служби фінансового моніторингу України. Автор запропонував алгоритм 

взаємодії органів досудового розслідування з зазначеним вище агентством в частині 

здійснення заходів з виявлення, розшуку та проведення оцінки активів, а також 

надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з приводу цих питань.  

У підрозділі 2.3 «Обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання» проаналізовані особливості доказування 

відповідних обставин у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до 

кримінальної відповідальності, відбуванням покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років, за хворобою, на підставі Закону України «Про 

застосування амністії в Україні» та акту про помилування. З’ясовано, що 

застосування інституту звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до трьох років, лише на стадії реального виконання 

призначеного судом покарання (відбування покарання) є хибним кроком 

законодавця, оскільки охорона дитинства та спеціальних функцій матері не повинна 

обмежуватися 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. Обґрунтовано, що особа, яка вчинила 

корупційний злочин, повинна бути звільнена від покарання або від подальшого його 

відбування не лише у випадку, якщо вона захворіла на іншу тяжку хворобу після 

вчинення злочину або постановлення вироку, але й за умови, коли у неї наявне 

тяжке (фізичне) захворювання на момент вчинення злочину і яка не одужала до 

моменту постановлення вироку. 

У підрозділі 2.4 «Обставини, що є підставою для застосування до юридичних 

осіб заходів кримінально-правового характеру» акцентовано увагу на тому, що їх 

доказування нерозривно пов’язане з встановленням події злочину та здійснюється 

лише у випадку встановлення підстав для застосування відповідних заходів та умов, 

які конкретизують підстави та з них випливають. Такими є: 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 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 
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України, як наслідок незабезпечення виконання покладених на уповноважену особу 

юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції. 

Автором запропоновано доповнити ст.62 Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 р. №1700-VII частиною 5 та викласти її в наступній 

редакції: «В установчих документах всіх інших юридичних осіб, 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 

зазначеного 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».  

Розділ 3 «Доказова діяльність сторони обвинувачення у досудовому 

розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Проблеми здійснення доказової діяльності на початковому 

етапі досудового розслідування» акцентовано увагу на проблемах початку 

досудового розслідування за фактами вчинення корупційних злочинів у сфері 

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

послуг. Визначено приводи для початку досудового розслідування такої категорії 

кримінальних провадження та розкрито зазначену правову дефініцію. Особливу 

увагу приділено матеріалам ОРД як приводу для початку досудового розслідування, 

із урахуванням чого до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

запропоновано відповідні доповнення.  

Констатовано, що 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, відповідно в подальшому і можливість 

визнання доказів недопустимими лише з підстави здійснення досудового 

розслідування не уповноваженою на те особою. 

З урахуванням концептуально-визначальної сутності доказування у 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності 

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

аргументовано необхідність встановлення на момент початку досудового 

розслідування обставин, що відносяться до об'єкта, об'єктивної сторони та 

спеціального суб'єкта злочину (службової особи). Останнє є визначальним 

фактором, який впливає на ефективність розслідування цієї категорії кримінальних 

проваджень, оскільки на початковому етапі це є умовою визначення підслідності та 

унеможливлює в подальшому визнання доказів недопустимими з підстав здійснення 

розслідування не уповноваженою особою.  

У підрозділі 3.2 «Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів» 

здійснений аналіз практики розслідування злочинів зазначеної категорії дозволив 
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автору виділити типові слідчі (розшукові) дії, які проводяться у кримінальних 

провадженнях щодо корупційних злочинів у сфері службової та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (допит, обшук, огляд, 

освідування особи, проведення експертизи). 

Автор виокремив особливості проведення комплексу взаємопов’язаних слідчих 

(розшукових) дій на початковому етапі розслідування. Особливу увагу приділено 

процесуальному порядку проведення огляду, обшуку особи та освідування при 

проведенні контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого 

експерименту. 

Критично осмислено практику отримання дозволу слідчого судді на проведення 

обшуку особи у публічно доступному місці. У зв’язку з цим обґрунтовано 

необхідність чіткої регламентації підстав та випадків проведення обшуку особи (про 

це висловилось 89% опитаних респондентів). 

Обґрунтовано неможливість проведення освідування особи, процесуальний 

статус якої не визначено. Запропоновано алгоритм використання можливостей 

проведення огляду місця події у комплексі з освідуванням або обшуком особи у 

випадку необхідності вилучення слідів кримінального правопорушення, яких 

службова особа намагалася позбутись.  

У підрозділі 3.3 «Кримінальні процесуальні аспекти негласного одержання 

інформації» проведений аналіз численних наукових праць, присвячених негласним 

слідчим (розшуковим) діям, у результаті якого показано, що в теорії кримінального 

процесу недостатньо уваги приділяється визначенню напрямів використання цих 

процесуальних дій під час досудового розслідування окремих різновидів злочинів. 

Аналіз етимології терміна «негласні слідчі (розшукові) дії», їх пошуково-

пізнавальних можливостей та практики їх застосування дозволив виділити 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, та умовно розділити їх 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). Проведене 

інтерв’ювання слідчих та прокурорів показало, що всі без винятку вказують, що на 

початковому етапі розслідування негласні слідчі (розшукові) дії використовуються 

для документування вчинення корупційного злочину (у досліджених кримінальних 

провадженнях це відбувалося найчастіше під час досудового розслідування за ч. 2-4 

ст. 368 (у 100%) та ч. 3, 4 ст. 369 КК (у 100%), значно рідше за ч. 2 ст. 364 (28%), а 

по ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 368-2, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-4 КК негласні 

слідчі (розшукові) дії на початку досудового розслідування не проводилися), а при 

подальшому розслідуванні – як для одержання доказів, так і здійснення розшуку 

підозрюваного, майна, яке підлягає конфіскації чи спеціальній конфіскації. Їх 

використання для отримання доказів або розшуку під час досудового розслідування 
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залежить від особливостей механізму скоєння конкретного корупційного злочину, а 

також посткримінальної поведінки особи, яка його вчинила. 

Дістали подальший розвиток положення, що 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 та ін.). Визначено, що 

специфічною та обов’язковою умовою для використання фактичних даних, 

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.  

У підрозділі 3.4 «Інші процесуальні дії як засоби доказування стороною 

обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової 

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

звернено увагу на те, що передбачені в статті 93 КПК України способи отримання 

доказів стороною захисту, на відміну від сторони обвинувачення, є недостатніми 

для забезпечення ефективного захисту підозрюваного, обвинуваченого, що потребує 

запровадження механізму здійснення адвокатського розслідування з метою 

доказування відсутності чи наявності обставин, зазначених в статті 91 КПК України. 

Водночас автор звернув увагу на те, що стороною обвинувачення широко 

використовуються витребування та отримання доказів у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Витребування передбачає 

звернення з вимогою про надання речей, документів, відомостей, які мають 

значення для кримінального провадження та перебувають в органах державної 

влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, у 

службових або фізичних осіб. На думку автора, витребування як один із способів 

отримання доказів повинно бути оформлено постановою слідчого чи прокурора, а 

якщо такі дії здійснюються стороною захисту – запитом чи заявою.  

Автор наголошує, що більш ускладненою є процедура проведення інших 

процесуальних дій у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері 

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

послуг, до яких слід віднести проведення ревізій та перевірок, оскільки законодавчо 

порядок їх проведення чітко не регламентований КПК України. В зв’язку з цим 

автором розроблено алгоритм ініціювання проведення ревізій та перевірок і 

запропоновано відповідні зміни до КПК України в частині регламентації 

процесуального порядку вирішення питання про надання дозволу на проведення 

ревізій та перевірок. 

Розділ 4 «Особливості доказування стороною обвинувачення у досудовому 

розслідуванні корупційних злочинів, вчинених окремою категорією осіб» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Правовий статус осіб, зазначених у статті 480 КПК України, 

та його вплив на початок досудового розслідування вчиненого ними корупційного 

злочину» обґрунтовано, що система винятків у режимі правового регулювання 
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здійснення кримінального провадження відносно цих осіб обумовлена особливим 

суспільним значення їх професійної діяльності, однією з постійних рис якої є 

конфлікти, через що існує висока імовірність для них, у порівнянні з пересічними 

громадянами або іншими особами, які здійснюють службову 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 

службових осіб правоохоронних органів та прокуратури. Констатовано, що 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 ст. 480 КПК, зокрема, гарантії їх діяльності. Найбільший обсяг 

гарантій мають народні депутати України, судді Конституційного Суду України, 

професійні судді, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, адвокати, 

члени Національного агентства з питань запобігання корупції. Значно менші 

гарантії, по суті тільки визначені главою 37 КПК, мають всі інші особи, які 

перелічені у ст. 480 КПК. Вплив правового статусу осіб, перелічених у ст. 480 КПК, 

на початок досудового розслідування вчинених ними корупційних злочинів, 

проявляється в 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 ст. 480 КПК. Це, в свою чергу, виступає підставою 

застосування у кримінальному провадженні норм глави 37 КПК України, а також 

гарантій діяльності цих осіб, а також впливає на визначення органу досудового 

розслідування, до повноважень якого відповідно до положень ст. 216 КПК віднесене 

досудове розслідування кримінальних правопорушень, учинених особами, 

переліченими у ст. 480 КПК.  

У підрозділі 4.2 «Особливості здійснення окремих слідчих (розшукових) та 

інших процесуальних дій щодо окремої категорії осіб» увага автора акцентується на 

тому, що вкрай важливим для визнання допустимими доказів, отриманих під час 

здійснення окремих слідчих (розшукових) дій щодо осіб, перелік яких наведений у 

ст. 480 КПК, є дотримання вимог чинного законодавства, що містять додаткові 

умови їх проведення. Узагальнення слідчої практики показало, що слідчі та 

прокурори не завжди на належному рівні обізнані з питань наявності таких умов. 

Допит осіб, перелічених у ст. 480 КПК, як підозрюваних передбачає попереднє 

відповідно до вимог глави 22 та ст. 481 КПК повідомлення їм про підозру. Причому 

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. Аналогічно без такої згоди не 

можуть бути проведені щодо народного депутата України обшук чи огляд його 

особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також 

негласні слідчі (розшукові) дії. Порушення гарантій, які надані суддям 
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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, крім 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. Причому 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. 

У підрозділі 4.3 «Процесуальні особливості здійснення негласних слідчих 

(розшукових) дій» визначено, що законодавцем реалізований аналогічний підхід як 

щодо слідчих (розшукових) дій, які можуть бути проведені винятково з дозволу 

слідчого судді. Найбільші обмеження щодо можливості застосування негласних 

слідчих (розшукових) дій діють щодо народних 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 в отриманні доказів у кримінальних провадженнях щодо злочинів, 

учинених 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 ст. 480 КПК, негласні слідчі 

(розшукові) дії проводяться на загальних підставах та в порядку як і щодо 

пересічних громадян. Запропоновано зміни до частини 3 статті 482 КПК України. 

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» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Поняття та функціональне призначення спеціального 

досудового розслідування (in absentia)» на основі аналізу наявних в науці підходів до 

формулювання поняття спеціального досудового розслідування визначено, що ця 

процедура призначена для забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслідування і подальшого судового розгляду шляхом отримання доказів у 

кримінальних провадженнях в умовах протидії розслідуванню з боку підозрюваного 

у формі ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності шляхом 
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переховування від органів слідства та суду і 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, у 

якій за даними досудового розслідування перебуває підозрюваний, доцільно 

застосувати процедуру спеціального досудового розслідування.  

У підрозділі 5.2 «Окремі слідчі (розшукові) дії як засоби доказування стороною 

обвинувачення під час спеціального досудового розслідування корупційних злочинів у 

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

публічних послуг» такою визначена та описана процедура забезпечення 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 слідчих (розшукових) дій (допитів, судових експертиз 

тощо) або щодо питань, які підлягають з’ясуванню під час проведення запланованих 

стороною обвинувачення слідчих (розшукових) дій з метою забезпечення отримання 

доказів невинуватості підозрюваного. Зазначено, що в теорії та на практиці під час 

здійснення спеціального досудового розслідування дискусійним є питання щодо 

можливості проведення допиту підозрюваного у режимі відеоконференції під час 

спеціального досудового розслідування. Аналіз чинного законодавства показав 

несумісність процесуальних форм спеціального досудового розслідування, що 

передбачає для його застосування переховування підозрюваного від органів 

досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду за кордоном з метою 

уникнення кримінальної відповідальності, та дистанційного кримінального 

провадження, зокрема, допиту у режимі відеоконференції, участь у якому 

підозрюваного є констатацією того, що особа бажає брати участь у досудовому 

розслідуванні, а відтак не уникає процедури притягнення її до кримінальної 

відповідальності.  

Запропоновано зміни до статті 51 КПК в наступній редакції: 

«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». 

У підрозділі 5.3 «Використання міжнародної правової допомоги для отримання 

доказів під час спеціального досудового розслідування даної категорії злочинів» на 

підставі аналізу слідчої практики визначено, що проблемою, яка виникає під час 

міжнародного співробітництва при здійсненні спеціального досудового 

розслідування, є не визначеність у міжнародних нормативно-правових актах з 
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питань надання взаємної правової допомоги у кримінальних провадженнях строків 

виконання міжнародного доручення. Це, як показує 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, рекомендовано 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 ураховувати те, що в окремих державах 

законодавством не передбачено 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.   

 

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 
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процесу досягнення об’єктивного знання у кримінальному провадженні, зокрема й 

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 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, 
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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 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. 

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. 
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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 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 



 

 
 

27 

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 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). 

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 
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(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 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 



 

 
 

29 

провадженні, сформованих практикою Європейського суду з прав людини. Аналіз 

пошуково-пізнавального потенціалу негласних слідчих (розшукових) дій як 

різновиду слідчих (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 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 
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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.  

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». 

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 
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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, 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.  
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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 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 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 



 

 
 

33 

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 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 
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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 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 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 
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на здійснення спеціального досудового розслідування, результати застосування 

заходів міжнародного співробітництва у цьому кримінальному провадженні. 
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Шевчишен А.В. 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. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

У дисертації 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 
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публічних послуг. 

Досліджено проблеми теорії та практики доказування стороною обвинувачення 

у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, зокрема: стан 

наукових досліджень, їх сутність та методологію. Розкрито зміст авторської системи 

обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях зазначеної 

категорії, доказову діяльність сторони обвинувачення на початковому етапі 

досудового розслідування, особливості доказування у досудовому розслідуванні 

корупційних злочинів, учинених окремою категорією осіб, проблеми здійснення 

доказової діяльності під час спеціального досудового розслідування (in absentia). 

Ключові слова: доказування, корупція, обставини, що підлягають доказуванню, 

корупційні злочини, спеціальне досудове розслідування, доказова діяльність. 
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и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных 

услуг. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. 

– Киев, 2019. 

В диссертации разработано современную авторскую концепцию системы 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным производствах о 

коррупционных преступлениях в сфере служебной деятельности и 

профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, в 

частности: состояние научных исследований, их сущность и методологию. Раскрыто 

содержание авторской системы обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовным производствам указанной категории, доказательную деятельность 

стороны обвинения на начальном этапе досудебного расследования, особенности 

доказывания в досудебном расследовании коррупционных преступлений, 

совершенных отдельной категорией лиц, проблемы осуществления 

доказательственной деятельности во время специального досудебного 

расследования (in absentia). 

Ключевые слова: доказывание, коррупция, обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, коррупционные преступления, специальное досудебное 

расследование, доказательная деятельность. 
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 Shevchyshen A.V. 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. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, 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 kind of program 

of action for the subjects of proof, regardless of the stage of the criminal process and the 

type of crime being investigated. The basis of the system of circumstances to be proved in 

criminal proceedings, including the category of criminal proceedings under investigation, 

should be based on the principle of their importance for the possibility of assessing the 

committed act for comparing the committed act with elements of the corresponding corpus 

delicti. This work presents the author's conception of a system of circumstances that can be 

proven in criminal proceedings about corruption offenses in the field of official activity 

and professional activity related to the provision of public services in which, based on the 

analysis of the provisions of the legislation, expressed in the scientific literature of 

positions, and experience of the investigation of the specified category of proceedings, 

offered its own position on the system of circumstances to be proved in the criminal 

proceedings of the specified categories with the following key provisions: 1) the law 

should regulate exclusively the circumstances, which must be established in all criminal 

proceedings without exception; 2) other circumstances, if they do not fit into the content of 

the process of proof in all criminal proceedings, must be established only if they are 

relevant to the specific criminal proceedings and are conditioned by the construction of 

corpus delicti; 3) the structure of the system of circumstances to be proved must be 

formulated as an algorithm of action, the direction of the evidence activity, clear for the 

understanding of the law enforcer, which actually forms the process of proving in a 

particular criminal proceeding, since any specification of the circumstances to be proved 

depends directly on the subject of the proof and his professional level. 

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 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 second chapter reveals the content of the author's system of circumstances to be 

proved in criminal proceedings of the specified category, critically makes sense of the use 

by the legislator of the concept of a crime event in the system of circumstances to be 

proved, and proposed to include in the system of circumstances to be proved, establishing 

the presence or absence of subject of crime as a circumstance having the conceptual and 

essential substance of proving in the criminal proceedings of the specified category. 

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 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. 
 


