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офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора Лобойка Леоніда 

Миколайовича на дисертацію Шевчишена Артема Вікторовича «Проблеми 
доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупцій- 
них злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'яза
ної з наданням публічних послуг», подану на здобуття наукового ступеня док

тора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми дослідження є однією з формальних ознак оцін

ки змісту дисертаційного дослідження. Тож, вважаю, що тема, яка стала 

предметом дисертаційного дослідження, є актуальною, що обумовлюється 

постійним еволюціонуванням корупції в світі як соціального явища, а та

кож тим, що запобігання корупції є пріоритетним напрямом державної по

літики, адже корупційні злочини становлять загрозу не тільки економіці 

держави, але й впливають на функціонування інституцій держави в ціло

му. Постійне оновлення антикорупційного законодавства в країнах ЄС, 

СІЛА та України, ратифікація Україною міжнародно-правових договорів 

покладає на нашу державу низку зобов’язань у сфері здійснення належної 

протидії корупційним проявам, що неможливо без наявності ефективного 

механізму доказування у кримінальних провадженнях про корупційні зло

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

наданням публічних послуг.

Про актуальність цієї проблеми, як слушно зазначає автор, свідчать 

статистичні дані. Впродовж 2017-2018 років спостерігається погіршення 

стану розслідування кримінальних пр ' “ ні злочини у
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сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. Надзвичайно високим залишається показник закриття 

проваджень за реабілітуючими підставами, який перевищує 9, 87 % в порів

нянні з 2017 р.

При незначній кількості направлених до суду обвинувальних актів за 

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

лася кількість закритих судом з реабілітуючих підстав проваджень та випра

вданих осіб (у 8 та 4 рази відповідно порівняно з 2017 р.). Зазначені обстави

ни можуть свідчити про низький рівень ефективності процесу доказування 

у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової 

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

слуг.

Варто погодитись з автором, що першочергової розробки потребує 

концепція здійснення доказування стороною обвинувачення та вирішення 

теоретико-методологічних проблем доказування у зазначеній категорії 

проваджень, визначення обставин, що підлягають доказуванню по кожно

му зі злочинів вказаної категорії, проблеми здійснення доказової діяльнос

ті стороною обвинувачення на початковому етапі досудового розслідуван

ня, особливостей отримання доказів про корупційні злочини під час про

ведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та ін

ших процесуальних дій як в загальному порядку здійснення досудового 

розслідування, так і в порядку спеціального досудового розслідування (in 

absentia), а також з урахуванням процесуального статусу осіб, визначених 

у ст. 480 КПК.

Обрана автором тема роботи, а також порушені в ній питання без 

сумніву є актуальними і необхідними для теорії та практики.

Дисертант поставив перед собою високу мету - вирішення наукової 

проблеми щодо розроблення теоретичних основ та практики доказування
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стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочи

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

наданням публічних послуг, для досягнення якої поставлено низку науко

вих завдань, найбільш значущими з яких є: встановити стан наукових дос

ліджень проблем доказування стороною обвинувачення у досудовому роз

слідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та профе

сійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; розкрити конце

птуально-визначальну сутність доказування у досудовому розслідуванні 

корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяль

ності, пов'язаної з наданням публічних послуг; виокремити систему обста

вин, що підлягають доказуванню стороною обвинувачення у досудовому 

розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та про

фесійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та запропо

нувати власний підхід до їх визначення; визначити особливості доказування 

стороною обвинувачення обставин, що є підставою для застосування до 

юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру; окреслити про

блеми здійснення доказової діяльності стороною обвинувачення на почат

ковому етапі досудового розслідування зазначеної категорії злочинів; вио

кремити особливості здійснення окремих слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій щодо окремої категорії осіб; сформулювати поняття та 

окреслити функціональне призначення спеціального досудового розсліду

вання (in absentia); розкрити особливості проведення окремих слідчих (ро

зшукових) дій під час спеціального досудового розслідування корупційних 

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг; сформулювати пропозиції та на

дати рекомендації з удосконалення кримінального процесуального законо

давства.
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Аналіз та оцінка змісту дисертації.

Робота складається з основної частини (вступу, п ’яти розділів, які 

включають сімнадцять підрозділів, висновків), списку використаних дже

рел і додатків.

Перший розділ присвячений дослідженню теоретико- 

методологічних основ доказування у кримінальних провадженнях про ко- 

рупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, зокрема стану наукових дослі

джень проблем доказування, його сутності та методології проведення дос

ліджень.

Заслуговує уваги підхід автора до аналізу стану дослідження, який 

забезпечив формування комплексного бачення проблематики доказування 

у кримінальних провадженнях цієї категорії корупційних злочинів та шля

хів її розв’язання шляхом здійснення аналізу монографій, дисертацій, цик

лів статей, у тому числі авторів з країн Європи, які присвячені як причи

нам та умовам виникнення й розвитку корупції як соціально-правового, 

соціально-політичного явища та формуванню заходів антикорупційної по

літики, міжнародно-правовим основам, так і вітчизняному кримінальному, 

адміністративному законодавству з питань протидії окремим корупційним 

правопорушенням.

Слушними видаються пропозиції автора в підрозділі 1.2, що концеп

туально-визначальними особливостями доказування у кримінальних про

вадженнях про корупційні правопорушення у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, є наяв

ність спеціального суб'єкта злочину, додаткові обставини, що входять до 

предмету доказування (особливості звільнення від кримінальної відповіда

льності як осіб, які вчинили такі дії, так і осіб-викривачів; особливості за

стосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру;
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обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які під

лягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення криміналь

ного правопорушення).

У розділі 2 «Обставини, що підлягають доказуванню стороною 

обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у 

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

данням публічних послуг» автором звернено увагу на те, що підхід зако

нодавця до визначення обставин, які підлягають доказуванню, є помилко

вим, оскільки не відображає можливості його використання як своєрідної 

програми дій суб’єктів доказування незалежно від стадії кримінального 

процесу та виду розслідуваного злочину. В основі системи обставин, що 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і щодо 

досліджуваної категорії кримінальних проваджень, має лежати принцип їх 

значущості для можливості здійснення оцінки вчиненого діяння, тобто для 

зіставлення вчиненого діяння з елементами відповідного складу злочину. 

У дисертації презентовано авторську концепцію системи обставин, які пі

длягають доказуванню у кримінальних провадженнях про корупційні зло

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

наданням публічних послуг, в якій на основі аналізу положень законодав

ства, висловлених в науковій літературі позицій, а також особистого дос

віду дисертанта розслідування зазначеної категорії проваджень з ураху

ванням наступних вихідних положень:

1) законом має бути регламентовано виключно ті обставини, які не

обхідно встановити у всіх без виключення кримінальних провадженнях;

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

зування у всіх кримінальних провадженнях, необхідно встановлювати ви

ключно за умови, коли вони є значимими для конкретного кримінального 

провадження і обумовлені конструкцією складу злочину;
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3) структура системи обставин, що підлягають доказуванню має бути 

сформульована як алгоритм дій, напрямок доказової діяльності, чіткий для 

розуміння правозастосувача, який фактично формує процес доказування у 

конкретному кримінальному провадженні, оскільки будь-яка конкретиза

ція обставин, що підлягають доказуванню, залежить безпосередньо від 

суб’єкта доказування та його професійного рівня;

Автор дисертації доводить, що законодавче визначення обставин, що 

підлягають доказуванню, в статті 91 КГЖ не узгоджується з положеннями 

статті 2, частини 2 статті 9 КПК, оскільки викладені як обов’язок доказу

вання наявності події злочину та інших обставин, що спрямоване на дове

дення винуватості особи у вчиненні злочину. Водночас, як зазначає дисер

тант, обвинувальний ухил обставин, що підлягають доказуванню, свідчить 

про відсутність обов’язку в суб’єкта здійснити доказування обставин від

сутності події злочину чи інших обставин, які виправдовують підозрюва

ного, обвинуваченого, а також пом’якшують покарання. З огляду на це за

пропоновано передбачити обов’язок доказування наявності або відсутності 

обставин, що підлягають доказуванню (підрозділ 2.1).

Запропонована автором концепція доказування шляхом поділу на 

основний та додатковий доказові процеси є слушною. Основний доказовий 

процес, як вважає автор, полягає в доказуванні обставин, які підлягають 

встановленню у будь-якому кримінальному провадженні незалежно від 

стадії кримінального процесу, мають значення для здійснення криміналь

но-правової кваліфікації діяння та конкретизують ступінь суспільної небе

зпеки вчиненого злочину. Додатковий доказовий проі(ес полягає у  встано

вленні обставин, що впливають на визначення розміру та виду покарання, 

застосування інших заходів кримінально-правового та процесуального ха

рактеру.
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У розділі 3 «Доказова діяльність сторони обвинувачення у досу- 

довому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяль

ності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних пос

луг» дисертантом здійснюється аналізу доказової діяльності сторони об

винувачення на початковому етапі досудового розслідування, проведення 

слідчих (розшукових) дій, кримінальних процесуальних аспектів негласно

го одержання інформації про корупційні злочини під час досудового розс

лідування, розгляду інших засобів отримання доказів у кримінальних про

вадженнях.

Обґрунтованою видається позиція щодо того, 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 зале

жить підслідність, відповідно в подальшому і можливість визнання доказів 

недопустимими лише з підстави здійснення досудового розслідування не 

уповноваженою на те особою.

Автор обґрунтовує необхідність встановлення на момент початку до

судового розслідування обставин, що відносяться до об'єкта, об'єктивної 

сторони та спеціального суб'єкта злочину (службової особи), оскільки це 

виступає визначальним фактором, який впливає на ефективність розсліду

вання цієї категорії кримінальних проваджень, адже на початковому етапі 

встановлення суб’єкта злочину є умовою визначення правильної підслід

ності та унеможливлює в подальшому визнання доказів недопустимими з 

підстав здійснення розслідування не уповноваженою особою.

В підрозділі 3.2 дисертантом виділено типові слідчі (розшукові) дії, 

які проводяться у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів 

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

чних послуг (допит, обшук, огляд, освідування особи, проведення експер

тизи).
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Автор виокремив особливості проведення комплексу взаємо

пов’язаних слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування. 

Особливу увагу приділено процесуальному порядку проведення огляду, 

обшуку особи та освідування при проведенні контролю за вчиненням зло

чину у формі спеціального слідчого експерименту.

Заслуговує позитивного схвалення й позиція автора, сформована на 

підставі аналізу етимології терміну «негласні слідчі (розшукові) дії», їх 

пошуково-пізнавальних можливостей та практики їх застосування. Це до

зволило виділити типові негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться у 

кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів у сфері службо

вої 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 телекомунікацій-
>

них мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, спо

стереження за особою, спеціальний слідчий експеримент), на вирішення 

розшукових завдань (встановлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу) та подвійного призначення (моніторинг банківських рахунків).

У Розділі 4 «Особливості доказування стороною обвинувачення у 

досудовому розслідуванні корупційних злочинів, вчинених окремою 

категорією осіб» автором розглянуто особливості доказування у криміна

льних провадженнях про корупційні злочини, вчинені окремою категорією 

осіб, зокрема народними депутатами України, суддями, суддею Конститу

ційного суду, адвокатами. Проаналізовані питання повідомлення про підо

зру, а також процесуальні особливості проведення негласних слідчих (ро

зшукових) дій щодо зазначеної категорії осіб. Запропоновано шляхи їх за

конодавчого вирішення.

Рецензенту імпонує позиція автора, що вплив правового статусу 

осіб, перелічених у ст. 480 КПК, на початок досудового розслідування 

вчинених ними корупційних злочинів, проявляється в тому, що у відомос-
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тях, які містять короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчи

нення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником 

чи виявлених з іншого джерела, які вносяться до Єдиного реєстру досудо- 

вих розслідувань, повинні бути вказані дані щодо особи, зазначеної у ст. 

480 КПК. Це, в свою чергу, є підставою застосування у кримінальному 

провадженні норм глави 37 КПК, а також гарантій діяльності цих осіб, та 

впливає на визначення органу досудового розслідування, до повноважень 

якого відповідно до положень ст. 216 КПК віднесене досудове розсліду

вання кримінальних правопорушень, учинених особами, переліченими у 

ст. 480 КПК.

Цікавими видаються думки щодо здійснення процесуальних дій що

до адвокатів. Зокрема, це стосується неможливості здійснення огляду, ви

требування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокат

ської діяльності під час проведення обшуків. Причому, як слушно заува

жує дисертант, 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 діяль

ність, а також тимчасовий доступ до речей і документів адвоката повинна 

здійснити дії щодо забезпечення присутності представника Ради адвокатів 

регіону.

У розділі 5 «Доказова діяльність сторони обвинувачення під час 

спеціального досудового розслідування (in absentia) корупційних зло

чинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг» досліджено проблеми здійс

нення доказової діяльності у кримінальних провадженнях про корупційні 

злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної
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з наданням публічних послуг під час спеціального досудового розсліду

вання (in absentia). Сформульовано авторське поняття спеціального досу

дового розслідування, визначено його функціональне призначення, особ

ливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час спеціально

го досудового розслідування корупційних злочинів, розкрито проблеми 

використання міжнародної правової допомоги для отримання доказів під 

час спеціального досудового розслідування та шляхи їх вирішення.

Слушною є позиція автора, що застосування процедури спеціального 

досудового розслідування не має бути автоматичною реакцією сторони 

обвинувачення при оголошенні підозрюваного у міждержавний та/або мі

жнародний розшук і лише у випадках неможливості здійснити такий роз

шук 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.

Також заслуговують позитивної оцінки пропозиції змін до законо

давства, запропоновані автором щодо укладення договору про надання 

правової допомоги під час спеціального досудового розслідування (спеці

ального судового розгляду) між підозрюваним (обвинуваченим), який зна

ходиться за кордоном, та захисником. Цілком виправданою є пропозиція, 

що такі договори повинні бути нотаріально посвідчені з накладенням на 

них апостилю відповідно до вимог чинного міжнародного законодавства. 

Договір доручення на укладання угоди з захисником після виконання його 

умов надається повіреним слідчому, прокурору, суду.

Результати аналізу змісту дисертації дає можливість зробити висно

вки щодо наукової новизни одержаних результатів дослідження.

Загальна оцінка дисертації свідчить, що вона є першим монографіч

ним дослідженням, у якому на підставі положень теорії кримінального
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процесуального доказування комплексно розглянуті особливості практики 

доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфе

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

публічних послуг, та розроблено концепцію доказування стороною обви

нувачення у досудовому розслідуванні зазначених злочинів.

Наукова новизна визначається сучасною постановкою проблем, дослі

дженням ґенези, нових ідей і тенденцій розвитку кримінальної процесуальної 

форми здійснення судового контролю.

Відповідають вимогам щодо наукової новизни положення, винесені на 

захист. Наукові положення викладені несуперечливо з урахуванням ступеню 

їхньої новизни (стор. 27-34 дис., стор. 6-11 автореф.). Стиль викладення по

ложень дозволяє усвідомити їхній зміст і новизну у порівнянні з науковими

положеннями, сформульованими раніше іншими авторами. Відзначаючи по-
>

зитивні сторони дисертаційного дослідження, варто наголосити, що науко

ві висновки є важливими як для науки, так і для законопроектної роботи та 

практики кримінального провадження.

Автору вдалося зосередитися на процесуально-правових аспектах 

предмету дисертаційного дослідження, що дозволяє зробити висновок про 

відповідність теми і змісту дисертації науковій спеціальності 12.00.09.

На основі аналізу дисертаційного дослідження можна зробити ви

сновки про те, що актуальність проблеми, її методологічна і теоретична 

основа отримали у роботі належне обґрунтування, аргументацію та конк

ретизацію: чітко і зрозуміло формулюються об’єкт, предмет, мета і конк

ретні завдання дослідження.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень дисертаційного 

дослідження забезпечується, насамперед, використанням сучасних методів 

і прийомів наукового пізнання: діалектичний метод, пошуково-

бібліографічний, зіставно-порівняльний, системно-структурний, історико-
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правовий, методи аналізу, синтезу, абстрагування, прогнозування та фор

мально-логічний, статистичні, соціологічні тощо.

Крім того, належний ступінь наукової обґрунтованості і достовірно

сті результатів дослідження забезпечено завдяки використанню наукових 

праць, так і національного та зарубіжного, передусім європейського, зако

нодавства.

Вагомою є використана автором емпірична база дослідження, яку 

становлять статистичні дані та аналітичні матеріали Генеральної прокуратури 

України, Національної поліції України, НАБУ, ДБР, Державної служби фінан

сового моніторингу України, Національного банку України, Служби безпеки 

України, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, матері

али 560 кримінальних проваджень, результати опитування 1700 слідчих та 400 

прокурорів м. Києва, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Оде

ської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Полтавської, Сумської, Дніп

ропетровської, Запорізької, Харківської областей, матеріали вивчення 2553 

вироків суду, особистий досвід роботи дисертанта в слідчих підрозділах МВС 

України та Національної поліції України, чим забезпечується обґрунтова

ність і достовірність сформульованих у дисертації наукових положень, ви

сновків, пропозицій і рекомендацій, які розширюють уявлення та окрес

люють перспективи наукового забезпечення проблем доказування сторо

ною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у 

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

ням публічних послуг. По тексту дисертації її автор досить вдало викорис

товує результати емпіричних досліджень.

Результати наукового дослідження опубліковані в 44 наукових пра

цях, серед яких одноосібна монографія, 24 наукові статті, опубліковані у 

фахових виданнях України та зарубіжних фахових виданнях, 

дев’ятнадцять тез доповідей на міжнародних конференціях.
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Результати, отримані дисертантом, є вагомими як для науки, так і для 

практики кримінальної процесуальної діяльності.

Висновки і пропозиції, сформульовані у дисертаційному дослідженні 

можуть бути використані для більш поглибленого їх дослідження в рамках 

кандидатських та докторських дисертацій і монографій, підготовки навча

льно-методичних матеріалів, наукових статей, а також формулювання і 

внесення подальших пропозицій щодо удосконалення кримінального про

цесуального законодавства.

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації. 

У ньому адекватно і стисло відображені положення щодо кожного із стру

ктурних елементів дисертаційної роботи (вступу; основної частини; висно

вків).

Наукові результати, отримані в кандидатській дисертації 

(Шевчишен А. В. Досудове провадження за кримінально-процесуальним 

законодавством України та зарубіжних країн (порівняльний аналіз): дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.09 / Шевчишен Артем Вікторович; Нац. акад. 

внутр. справ. - К., 2011. — 236 с.), в докторській дисертації не використову

валися.

У результаті вивчення дисертації текстових запозичень без посилан

ня на джерело не виявлено.

Докторська дисертація, підготовлена А. В. Шевчишеним, у цілому 

заслуговує на позитивну оцінку, але ряд висновків автора породжують 

сумніви й можуть слугувати підґрунтям для дискусії під час її захисту.

1. Підрозділи 2.3 і 2.4 дисертації переобтяжені положеннями з кри

мінального права, що стосуються звільнення особи від кримінальної відпо

відальності та покарання.

Наприклад, на стор. 158-159 пропонується «внести відповідні корек

тиви у зміст ч. 2 ст. 84 КК України», зміст яких полягає в тому, що особа, в
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якої було тяжке (фізичне) захворювання на момент вчинення злочину і яка 

не одужала до моменту постановления вироку, чи яка після вчинення зло

чину або постановления вироку захворіла на іншу тяжку хворобу, що пе

решкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або 

від подальшого його відбування.

По-перше, це положення, як і деякі інші, спрямоване на удоскона

лення чинного кримінального законодавства, а тому не охоплюється пас

портом наукової спеціальності 12.00.09.

По-друге, дисертант не пояснює чи розповсюджуватиметься це по

ложення на засуджених довічно.

2. На сторінках 189-193 дисертації її автор критикує відсутність пра

ва оскаржувати внесення відомостей до ЄРДР і пропонує (стор. 193 дис.) 

«частину 1 статті 303 КПК України доповнити додатковим пунктом 1-1 

такого змісту: 1-1) внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

відомостей про кримінальне правопорушення, подія якого не підтвердже

на ... ».

Водночас на стор. 210-211 дисертант категорично не погоджується з 

роз’ясненням НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України 

«Про запобігання корупції» стосовно необхідності попереднього встанов

лення фактів порушення антикорупційного законодавства (рішення НАЗК 

від 08.12.2017 № 1375) про те, що початку досудового розслідування за 

ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 366-1, 

368-2 КК України, обов’язково має передувати: 1) здійснення НАЗК пов

ної перевірки декларації відповідної особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, 2) встановлення за нас

лідками такої перевірки фактів порушення антикорупційного законодавст

ва та підстав для притягнення особи до адміністративної чи кримінальної 

відповідальності і 3) відображення цих фактів у відповідному рішенні 

НАЗК.
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Але ж зазначене роз'яснення НАЗК якраз і спрямоване на підтвер

дження чи спростування події кримінального правопорушення.

Не вдаючись до аналізу доцільності згаданої пропозиції щодо вне

сення змін до КПК і критики роз'яснення НАЗК, зауважу, що згадані по

зиції автора дисертації суперечать одна одній.

3. У підрозділі 3.1 дисертант як на недолік законодавчого регулю

вання вказує на відсутність у чинному КПК переліку приводів до початку 

досудового розслідування (стор. 194-200 дис.), як це було за КПК 

1960 року.

Водночас у дефініції приводу до початку досудового розслідування 

щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (стор. 200-201 дис.), 

А. В. Шевчишен визначає привід як будь-яке джерело інформації, в якому 

містяться обставини, що можуть свідчити про готування, замах або вчи

нення кримінального правопорушення.

Закономірно виникають питання:

-навіщо у КПК наводити перелік конкретних приводів до початку 

досудового розслідування, якщо приводом може бути будь-яке джерело 

інформації ?

- чи здатен законодавець у статті КПК, присвяченій приводам до по

чатку розслідування, передбачити усі (будь-які) джерела інформації про 

кримінальні правопорушення ?

4. По тексту дисертації (стор. 218, 250, 265, 273) її автор наводить 

результати емпіричних досліджень щодо того, які слідчі (розшукові) дії 

найчастіше проводяться у певних кримінальних провадженнях. Але в ди

сертації не пояснюється з якою саме метою здійснювалося дослідження 

цього питання; залежить частота проведення слідчих дій від їх потенцій

них можливостей чи від ситуацій конкретних проваджень; як вплинули
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знання про те, які слідчі дії проводяться частіше, на виконання 

А. В. Шевчишеним завдань дисертаційного дослідження.

5. Підтримуючи створення в Україні Вищого антикорупційного суду, 

дисертант вважає «питання вдосконалення нормативно-правової регламен

тації його діяльності вельми актуальним», визначає «напрями, за якими це 

(вдосконалення -  Л. Л.) має відбутися», зокрема: «чітке визначення підсу

дності, передбачення створення у структурі Вищого антикорупційного су

ду поряд з Антикорупційним судом як суду першої інстанції, інституційно 

незалежної апеляційної інстанції». Але зробити це, на думку 

А. В. Шевчишена, треба з метою «вбудови Вищого антикорупційного суду 

в систему боротьби з корупцією» (стор. 396 дис.).

Вищий антикорупційний суд, як і інші .суди, у демократичній держа

ві, яка керується верховенством права, не є і не можуть бути елементом 

системи боротьби з корупцією (злочинністю). Функцією судів є здійснення 

правосуддя, а не здійснення боротьби з протиправними явищами.

Висловлені зауваження відображають особисту думку опонента і не 

можуть суттєво вплинути на загальну позитивну оцінку роботи.

Висновок: Дисертація Шевчишена Артема Вікторовича за темою 

«Проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розсліду

ванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних, є завершеним монографічним дос

лідженням, у якому повно і всебічно вирішені поставлені перед ним за

вдання. Дисертація відповідає паспорту спеціальності 12.00.09 - криміна

льний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність, а також вимогам, встановленим «Порядком присудження нау

кових ступенів» (зокрема пунктам 10, 12, 13), затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, що ставляться до
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докторських дисертацій, а її автор -  Шевчишен Артем Вікторович -  заслуго

вує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціа

льністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експер

тиза; оперативно-розшукова діяльність на основі прилюдного захисту.

Офіційний опонент: 
доктор юридичних 
суддя Верховного Л. М. Лобойко

ш т £ /сіїМ/мі У .У Головний спеціаліст 
управління кадрової р 
Верховного Суду

«-/У » /О
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До спеціалізованої вченої ради 

Д 26.001.05 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 330

В І Д Г У К

офіційного опонента на дисертаційне дослідження Шевчишена Артема 

Вікторовича на тему «Проблеми доказування стороною обвинувачення у 

досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг», подане на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми. На сучасному етапі функціонування та розвитку 

нашої 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 Це 

обумовлюється постійним еволюціонуванням корупції в світі як соціального 

явища, а також тим, що запобігання корупції є пріоритетним напрямом 

державної політики, адже корупційні злочини становлять загрозу не тільки 

економіці країни, але й впливають на функціонування інституцій держави в 

цілому.

Окрім цього, за даними Звіту Комітету експертів Ради Європи з оцінки 

заходів протидії відмиванню коштів від 30.01.2018 в Україні необхідно 

проводити більше розслідувань у «справах, які стосуються корупції на

високому рівні».

. київського національного універсиїету
І іивнЦараса Пірлчрнкя
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Про актуальність теми дисертаційного дослідження також свідчать 

статистичні дані, відповідно до яких 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.

Відповідність дисертаційної роботи сучасним вимогам науки і 

практики. Робота Шевчишена А. В. спрямована на реалізацію Стратегії 

національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 

травня 2015 р. № 287/2015 р., виконана 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, 

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 0113Ш08192).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. Структура 

дослідження, запропонована , достатньо обґрунтована та логічно побудована, 

а його результати є аргументованими і переконливими.

Дисертант використав достатню кількість наукової літератури, в тому 

числі зарубіжної, з питань стану та методології наукових досліджень щодо 

проблем здійснення доказування стороною обвинувачення у кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

У своїй роботі автор критично ставиться до окремих положень 

публікацій, на сторінках дисертаційного дослідження веде коректну полеміку

з іншими вченими.
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Необхідно зазначити, що методологія дослідження побудована 

правильно та передбачає використання апробованої системи методів (серед 

яких були використані як традиційні юридичні, так і конкретно-соціологічні 

методи: порівняльно-правовий; статистичні та соціологічні; системно- 

структурний; логіко-юридичний).

Постановка завдань, визначення об'єкта, предмета та мети наукового 

пошуку має чіткий і зрозумілий вигляд та цілком відповідає загальним 

вимогам. Завдання та мета наукової праці автором в цілому досягнуті.

Дисертаційне дослідження має належну емпіричну базу, яка 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.

Дисертаційна робота ґрунтується на нормативно-правовій базі, яку 

складають міжнародно-правові норми, законодавство України та зарубіжних 

країн, відомчі нормативно-правові акти, інформаційні листи Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

рішення ЄСПЛ.

Таким чином, обґрунтованість і достовірність отриманих дисертантом 

результатів, висновків та пропозицій забезпечена завдяки використанню 

широкого кола наукових джерел, емпіричної бази, різноманітних методів 

наукового і практичного дослідження поставлених завдань.
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Наукова новизна положень та висновків, які виносяться на захист.

Дисертація Шевчишена А. В. є одним із перших в Україні монографічним 

дослідженням, у якому на підставі положень теорії кримінального 

процесуального доказування комплексно розглянуті особливості практики 

доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, та розроблено концепцію доказування стороною 

обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг.

У дисертації сформульовано низку висновків, пропозицій та 

рекомендацій, які, на наш погляд, характеризуються новизною та сукупно 

допомагають вирішити ряд важливих теоретичних і практичних проблем.

1. На думку офіційного опонента заслуговує на увагу розроблена 

автором система 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.

2. Цікавою є пропозиція автора щодо структуризації обставин, що 

підлягають доказуванню. Так, автор пропонує виділяти основний та 

додатковий доказові процеси. При цьому основний доказовий процес 

поділяється на основний обов’язковий доказовий процес та основний 

допоміжний доказовий процес. А додатковий доказовий процес поділяється 

на додатковий обов’язковий доказовий процес та додатковий 

факультативний доказовий процес.

3. Заслуговує на увагу твердження автора про те, 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 та додаткові обставини, що входять до предмету
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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).

4. Заслуговує на увагу також твердження автора про те, 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.

5. Цікавою є пропозиція автора щодо використання можливостей 

Державної служби фінансового моніторингу для забезпечення доказування 

стороною обвинувачення на початковому етапі розслідування злочинів 

вказаної категорії.

6. Корисними для правозастосування є розроблені автором 

рекомендації, зокрема, щодо процедури залучення захисника під час 

спеціального досудового розслідування підозрюваним, обвинуваченим, які 

оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук; щодо міжнародного 

співробітництва у доказуванні стороною обвинувачення корупційних 

злочинів під час спеціального досудового розслідування; щодо конфіскації 

майна, набутого внаслідок вчинення корупційного правопорушення.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Дисертація має чітку 

структуру: композиційно 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. Повний обсяг дисертації складає 

624 сторінки, із них основний текст -  462 сторінки.
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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 них сформовано 

комплексне бачення проблеми доказування у кримінальних провадженнях 

цієї категорії корупційних злочинів та шляхів її розв’язання. У результаті 

аналізу наукових досліджень з’ясовано, що 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.

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». 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
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публічних послуг» складається з чотирьох підрозділів. У них 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. У 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.

Звертається увага на те, що 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.

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.

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.
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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).

Акцентовано увагу на тому, що доказування обставин, що є підставою 

для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру 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.

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 них 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 проваджень 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
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можливість визнання доказів недопустимими лише з підстави здійснення 

досудового розслідування не уповноваженою на те особою.

Здійснений аналіз практики розслідування злочинів зазначеної 

категорії, що дозволило 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. 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.

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 видів злочинів 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.

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
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діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. 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.

Розділ 4 «Особливості доказування стороною обвинувачення у 

досудовому розслідуванні корупційних злочинів, вчинених окремою 

категорією осіб» складається з трьох підрозділів. У них обґрунтовано, що 

система винятків у режимі правового регулювання 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.

Акцентується на тому, що 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.

Визначено, що 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
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заступниками, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста 

Києва та міста Севастополя.

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 них визначено, що процедура спеціального досудового розслідування 

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 переховування від органів слідства та суду і 

забезпечення права підозрюваного на захист через реалізацію його 

процесуальних прав під час такого досудового розслідування захисником. 

Визначена та описана процедура забезпечення реалізації підозрюваним свого 

права на захист через участь захисника.

На підставі аналізу слідчої практики визначено, що проблемою, яка 

виникає під час міжнародного співробітництва при здійсненні спеціального 

досудового розслідування, є невизначеність у міжнародних нормативно- 

правових актах з питань надання взаємної правової допомоги у кримінальних 

провадженнях строків виконання міжнародного доручення. При зверненні за 

наданням правової 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.

Зроблені Шевчишеним А. В. наукові висновки дисертації мають 

вагому аргументацію, належним чином є обгрунтованими і характеризуються 

високим рівнем достовірності. Крім розглянутих вище, в роботі містяться й
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інші положення, висновки, рекомендації, які сукупно забезпечують цілісність 

проведеного дослідження.

Автореферат дисертації ідентичний за змістом основним положенням 

самої дисертації і відповідає зазначеній спеціальності 12.00.09 -

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- 

розшукова діяльність.

Практичне значення одержаних результатів дослідження.

Результати дисертаційного дослідження мають прикладний характер і 

використовуються за різними напрямками діяльності, зокрема у:

- нормотворчій діяльності -  для удосконалення КПК України, Закону 

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

статус народного депутата України» та 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);

- практичній діяльності -  пропозиції та рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджені в правозастосовній діяльності органів досудового 

розслідування, прокуратури, адвокатури, суду та інших органів (акт 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);

- освітньому та науково-дослідному процесі -  при підготовці 

підручників і навчальних посібників з дисципліни «Кримінальний процес», 

лекцій, методичних рекомендацій, а також безпосередньо при проведенні 

практичних занять у навчальному процесі (акти впровадження Національної 

академії прокуратури України від 13.04.2018, Донецького юридичного 

інституту МВС України від 19.09.2017 та 20.09.2017, Національної академії 

внутрішніх справ від 28.12.2018, Львівського державного університету 

внутрішніх справ від 10.10.2017, Дніпропетровського державного університету
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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).

Повнота викладення основних результатів дисертації в 

опублікованих наукових працях. Результати дослідження повною мірою 

відображені в монографії, наукових фахових виданнях, зміст і характер яких 

відповідають вимогам, встановленим МОН України, а також виступах 

дисертанта з доповідями основних положень дисертації на науково- 

практичних конференціях, семінарах і круглих столах, що в цілому свідчить 

про достатній рівень апробації.

Основні теоретичні висновки і практичні пропозиції, що містяться у 

дисертації, сформульовано у монографії, 24 Наукових статтях, опублікованих 

у фахових виданнях України та інших держав, 19 тез доповідей на науково- 

практичних конференціях.

У цілому позитивно оцінюючи рецензовану працю, звернемо увагу 

на окремі дискусійні питання, які, на нашу думку, потребують або 

додаткової аргументації, або спеціальних пояснень під час захисту.

1. Вважаємо за недоцільне відносити до рубрики вперше те, що 

«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». Адже в 

цьому випадку здобувач не розробив абсолютно нове поняття, а вдосконалив 

існуючі поняття з врахуванням аспекту досліджуваного питання. Тому 

вважаємо, що це положення слід було б розмістити у рубриці 

«удосконалено» чи «дістали подальшого розвитку».
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2. Досить цікавою є пропозиція автора про доцільність при 

встановленні обставин, що підлягають доказуванню, виділяти основний та 

додатковий доказові процеси. Втім , автору слід було б бути більш точним у 

характеристиці цих обставин. Так, в розділі 2 дисертації вказано, що 

«Додатковий обов’язковий доказовий процес -  встановлення обставин, що 

впливають на визначення розміру та виду покарання та полягає у 

доказуванні: обставини, що характеризують особу винного». У офіційного 

опонента виникають сумніви у доцільності вживання в цьому випадку 

терміну «винного», адже згідно з презумпцією невинуватості особа 

вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не 

може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено 

у порядку, передбаченому КПК, і встановлено обвинувальним вироком суду, 

що набрав законної сили.

3. Не варто в рубриці «вперше» розміщувати положення про те, що 

«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».

Адже в цій рубриці слід представляти основні наукові положення, які 

виносяться на захист, а не процедурні питання їх реалізації.

4. На думку офіційного опонента автору слід бути більш коректним 

при вживанні термінів «злочин» та «кримінальне правопорушення». 

Зокрема, на сторінці 332 дисертації вказано «Поділяємо наукову думку 

щодо необхідності внесення змін до статті 241 КПК України, передбачивши 

в ній не тільки можливість виявлення на тілі, одязі особи слідів 

кримінального правопорушення, але й їх вилучення». При цьому, далі автор 

пише, що це «сприятиме оперативності його проведення та виключенню 

можливості знищення слідів злочину». Тобто виникає запитання: дисертант 

ці терміни ототожнює чи розрізняє?
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5. На сторінці 349 дисертаційного дослідження в примітці автор 

зауважує, що Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і 

підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події, затверджена наказом МВС 

України від 19.11.2012 № 1050 втратила чинність згідно із наказом МВС 

України від 06.11.2015 № 1377. Однак, на сьогоднішній день і цей наказ 

втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 100 від 

08.02.2019, яким затверджено «Порядок ведення єдиного обліку в органах 

(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та 

інші події».

6. Певні зауваження виникають щодо формулювання об’єкту 

дослідження - «доказування у досудовому розслідуванні». На думку 

офіційного опонентка об’єкт дослідження слід формулювати як 

«правовідносини, що виникають, розвиваються та припиняються під час» 

здійснення певної діяльності.

Перелічені зауваження і побажання, зрозуміло, не вичерпують дискусії 

й щодо інших положень і висновків дисертації, яка, очевидно, буде 

продовжена під час її публічного захисту. Але висловлені опонентом 

зауваження переважно мають дискусійний характер і, в цілому, не впливають 

на високу позитивну оцінку дисертації.

Основні положення дисертації ідентично викладені в авторефераті. 

Висновки і пропозиції, сформульовані у дисертації, переважно знайшли свій 

ідентичний виклад у публікаціях з теми дисертації і є вагомим внеском 

дисертанта у розвиток кримінальної процесуальної науки, а також цінним 

порадником для правників у сфері кримінального процесу, криміналістики та 

оперативно-розшу кової діяльності.
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

Дисертація Шевчишена Артема Вікторовича на тему «Проблеми 

доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні 

корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» є завершеною науковою 

працею, містить нові науково обгрунтовані результати проведених 

досліджень, які розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне 

значення для науки кримінального процесу, відповідає вимогам пунктів 9, 11, 

13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 зі змінами та 

доповненнями від 6 вересня 2016 року, а її автор -  Шевчишен Артем 

Вікторович на основі прилюдного захисту заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- 

розшукова діяльність.

Офіційний опонент:

Директор Інституту підготовки керівних кадрів 

та підвищення кваліфікації Національної академії 

внутрішніх справ
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До спеціалізованої вченої ради Д  26.001.05 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

В І Д Г У К

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора, Заслуженого 
діяча науки і техніки України, члена-кореспондента Національної академії 

правових наук України Шумила Миколи Єгоровича на дисертацію 
Шевчишена Артема Вікторовича «Проблеми доказування стороною 

обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 

публічних послуг», подану на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми дослідження. Ефективність діяльності 
оперативних підрозділів і органів досудового розслідування щодо виявлення 
корупційних правопорушень та притягнення осіб, які їх вчинили, до 
відповідальності, бажає бути кращою. Так, впродовж 2017-2018 років 
спостерігається погіршення стану розслідування кримінальних проваджень про 
корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг. Наприклад, 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 даної 
категорії 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.). Причин таких явищ багато : політичного 
організаційного і правового характеру. До їх числа також відноситься обмаль 
наукових розвідок щодо виявлення і доказування органами досудового 
розслідування фактів і обставин корупційних злочинів. Тому першочергової 
розробки потребує опрацювання практика доказування органами 
кримінального переслідування у зазначеній категорії проваджень, 
конкретизація фактів і обставин, що підлягають доказуванню шляхом
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збирання, перевірки і оцінки доказів з урахуванням типових слідчих ситуацій 
в ординарній і диференційованих формах кримінального провадження.

Наведене зумовлює актуальність теми даного дисертаційного 
дослідження.

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 0113Ш08192).

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;
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-  виокремити систему обставин, що підлягають доказуванню стороною 
обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг, та запропонувати власний підхід до їх визначення;

-  розкрити проблеми доказування обставин, які підтверджують, що 
гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, 
одержані внаслідок вчинення корупційного злочину та/або є доходами від 
такого майна та визначити особливості їх пошуку;

-  охарактеризувати специфіку доказування обставин, що є підставою для 
звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

-  встановити особливості доказування стороною обвинувачення 
обставин, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 
кримінально-правового характеру;

-  окреслити проблеми здійснення доказової діяльності стороною 
обвинувачення на початковому етапі досудового розслідування зазначеної 
категорії злочинів;

-  визначити та розглянути слідчі (розшукові) дії як засоби отримання 
доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні злочинів 
вказаної категорії; ( термінологія дисертанта)

-  розглянути 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.

О б’єкт дослідження -  доказування у досудовому розслідуванні.
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Предмет дослідження -  проблеми доказування стороною обвинувачення 
у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних 
послуг. Офіційний опонент вважає, що проблеми необхідно виявляти і 
пропонувати версії їх вирішення. Відтак, предметом дослідження, на мою 
думку, є діяльність органів досудового розслідування по доказуванню фактів 
і обставин корупційних злочинів.

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 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 злочинипід 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),
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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 визначеної 
дисертантом моделі доказування комплексно опрацьована практика 
доказування і методика розслідування у кримінальних провадженнях про 
корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг. За результатами такого дослідження 
розроблені пропозиції по вдосконаленню чинного кримінального 
процесуального законодавства та сформульовані практичні рекомендації 
органам досудового розслідування.. 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
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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 

доказуванняу 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 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
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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. З 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. З, 
6 ст. 297-4 КПК, Положенні про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань підстави та порядок визначення моменту початку та завершення 
спеціального досудового розслідування, а у ч. 1 ст. 303 КПК можливість 
оскарження бездіяльності прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей 
про припинення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань;

-  сформовані рекомендації щодо процедури залучення захисника під 
час спеціального досудового розслідування підозрюваним, обвинуваченим, 
які оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, за кордоном 
особисто або через інших осіб шляхом видачі нотаріально посвідченого 
доручення у країні перебування підозрюваного, обвинуваченого, та 
вирішення питання щодо повноважень раніше залученого захисника в 
порядку, передбаченому ст. 49 КПК, запропоновані відповідні зміни до ч. 2 
ст. 52 КПК;

-  доведено, що окремою обставиною, яка підлягає доказуванню 
стороною обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні 
злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг, є обставини отримання вигодоодержувачем 
доходів не лише від майна, набутого внаслідок вчинення корупційного 
правопорушення, але й від грошових коштів унаслідок прямих інвестицій з 
метою одержання прибутку від діяльності підприємства, укладення договорів 
позики, банківського вкладу тощо та сформовані рекомендації щодо 
конфіскації таких активів;

-  доведено, що доказування обставин, які є підставою для застосування 
щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, нерозривно 
пов’язане з встановленням суспільно небезпечного діяння та здійснюється 
лише у випадку наявності підстав для застосування відповідних заходів та
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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.І, 2 ст.368-3, ч .І, 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.І 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);

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
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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, тапри 
підготовці підручників і навчальних посібників з дисципліни «Кримінальний 
процес», лекцій, методичних рекомендацій, а також безпосередньо при 
проведенні практичних занять у навчальному процесі(акти впровадження 
Національної академії прокуратури України від 13.04.2018, Донецького 
юридичного інституту МВС України від 19.09.2017 та 20.09.2017 »Національної 
академії внутрішніх справ від 28.12.2018, Львівського державного університету 
внутрішніх справ від 10.10.2017, Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ від 11.10.2017, Одеського державного університету
внутрішніх справ від 05.09.2017, Київського національного університету імені*
Тараса 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
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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.

Оцінка офіційним опонентом змісту дисертаційного дослідження.
У підрозділі 1.2. « Сутність доказування стороною обвинувачення у
досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних
послуг» автор дисертаційного дослідження спершу звертає увагу на 
значущість процедури доказування в кримінальному провадженні. 
Дотримуючись діяльнісного підходу для характеристики соціально правових 
явищ він слушно наголошує на тому, що дана процедура здійснюється : а) 
спеціальними суб’єктами; б) спеціальним засобами; в) у визначеній 
процесуальній формі; г) для виявлення і обґрунтування необхідної 
інформації для підтвердження вини чи невинуватості особи ( термінологія по 
тексту дисертації). Із змісту даної частини роботи вбачається, що дисертант 
притримується класичної для змішаного типу кримінального процесу моделі 
доказування ( збирання, перевірка і оцінка доказів). Водночас він акцентує 
увагу на тому, що в межах даної парадигми існує три модифікованих 
підходи, пов’язаних із характеристикою структури даної діяльності. 
Шевчишен А.В. на основі аналізу відповідних літературних джерел і 
власного практичного досвіду слідчої роботи характеризує форми збирання 
доказів в стадії досудового розслідування по заявленій категорії 
кримінальних проваджень. Так, дисертант вважає, що в структурі збирання 
доказів має місце їх пошук, виявлення та фіксація. Крім цього, він підтримує 
позицію проф.. Погорецького М.А. про те, що структурним елементом 
доказування крім збирання, перевірки та оцінки доказів слід віднести їх 
використання для обґрунтування обвинувальної або виправдувальної тези. 
Для більш повного уявлення гносеологічної і правової природи доказування 
автор викладає в описовому стилі способи перевірки і оцінки доказів. В кінці 
підрозділу у формі висновку формулюється визначення доказування у
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кримінальному провадження про корупційні правопорушення у сфері 
службової та професійної діяльності з наданням публічних послуг- як 
діяльності суб'єктів кримінального провадження, що полягає в 
отриманні (  пошук , виявлення, фіксація), перевірці (  аналіз кожного 
доказу окремо, отримання нових доказів) та оцінці (з погляду 
належності, допустимості,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 відповідно складу кримінального правопорушення».
На думку офіційного опонента, запропонована дефініція доказування є 
універсальною у кримінальному провадженні, і об’єкт даного виду 
діяльності не може впливати на її змістовну, технологічну і структурну 
характеристики. Наукове дослідження передбачає аналітичну оцінку 
основних в науці кримінального процесу концепцій доказування, включаючи 
позиції сучасних науковців, а саме Александрова О.С., Боруленкова Ю.П,
Белкіна А.Р. Кухти А.А. Гмирка В.П., Соловйова А.Б Россінського С.Б. У*
текстах робіт цих науковців не важко відшукати запропоновані ними 
новації по інтерпретації дефініцій доказування, а саме пропозиції по 
корекції структури даної діяльності шляхом введення таких структурних 
елементів як виявлення, фіксація, використання, дослідження доказів. 
Наприклад, у 1933 році у роботі « Докази у радянському кримінальному 
процесі» проф.. М.М. Гродзинський виділяв наступні стадії діяльності 
доказування: збирання джерел доказів, отримання із них відомостей про 
доказові факти, перевіряння та оцінювання цих відомостей, встановлення 
доказових фактів, оперування ними, висування на цій основі версії про 
існування шуканих фактів. В.М. у 1998 роціі В.М. Тертишник і С.В. Слинько 
у структуру діяльності доказування включали -  використання доказів. 
В.П. Гмирко вважає, що доказування це пізнавально-дослідницька і 
проектно-реалізаційна діяльність обвинувальної та судової влади спрямована 
на заміщення правно-релевантних подій юридичними конструкціями... ( 
2010 р.). Слушними в даному контексті є також пропозиції проф.. А.В. 
Смірнова в роботі «Формальные средства доказывания в уголовном праве и 
процессе» проте, що доказування це не тільки пізнання, але і напівштучне 
моделювання. (2018 р.) Крім цього він також стверджує, що доказування 
має внутрішню структуру трьох рівнів: інформаційну, логічну, юридичну. 
Важливо також при конструюванні моделі доказування вказати адресата, 
якому необхідно довести відповідне положення (А.Р. . Ратінов). Очевидно, 
було б виправданим послатися і на А,Р. Белкіна, який стверджує, що 
збирання доказів включає їх виявлення (розшук, пошук) отримання, фіксацію 
і вилучення доказів. ( 1999 р.) Вивчення наукових джерел з проблематики 
доказування свідчить про те, що фахівці в основному приділяють увагу
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нормативній характеристиці даного виду діяльності. Тому офіційний опонент 
вважає, що корисним і перспективним для науки кримінального процесу є 
розробка інтелектуальної (ірраціональної) складової доказування з 
використанням знань, логіки, психології, лінгвістики, інформатики.

У підрозділі 1.3 « Методологія проведення досліджень доказування 
корупційних злочинів у  сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов ’язаної з наданням публічних послуг» дисертант констатує з 
посиланням на думку Н.В. Кушакової-Костицької, та відомого методолога 
Д.А. Керімова про те, що в юридичні й науці окремі дослідники нехтують 
положеннями методології при з’ясуванні природи юридичних феноменів. 
Шевчишен А.В. вважає, що така нігілістична позиція є шкідливою в 
наукових розвідках. Він вважає, що основним програмним компонентом 
дослідження є постановка проблеми, обумовлена потребами практики, а 
базовими положеннями наукового дослідження є діалектика і гносеологія. 
Відповідно дисертант використав згідно особливостей об’єкту 
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Крім цього він зазначає, 
що науковий пошук здійснювався у чотири етапи: аналітико-
ознайомлювальний; концептуально-моделювальний; технологічний; 
завершальний. У дисертації до кожного етапу викладаються найбільш 
доцільні методи наукового дослідження. На думку офіційного опонента, є 
підстави дійти до висновку, що автор дотримується позиції про те , що 
методологія науки розуміється як система методів,прийомів і засобів 
наукового пізнання предмета науки, які у такій якості являють собою 
комплекс раціональних шляхів, засобів, форм руху мислення від незнання до 
знання, від припущення до істини, від конкретного до абстрактного, від 
одиничного до узагальненого, від явища до сутності. ( Панов М.І. Проблеми 
методології науки кримінального права.- Харків.2018.- с. 9).

У підрозділі 2.1. « Загальна характеристика обставин, що
підлягають доказуванню стороною обвинувачення у  досудовому 
розслідуванні корупційних злочинів у  сфері службової діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг» викладається аналітична оцінка 
положень ст. 91 КПК. У цьому зв’язку дисертант слушно звертає увагу на те, 
що обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження 
повинні узгоджуватися з метою кримінального процесу, а також з 
положеннями ст. 9 КПК, де зазначено, що прокурор, слідчий зобов’язані 
виявляти як обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують 
підозрюваного, обвинуваченого. Проф. В.О. Попелюшко також слушно 
підкреслював обвинувальний характер предмету доказування у КПК, 
називаючи його « предметом обвинувачення» 3 цієї причини здобувач 
пропонує переосмислити редакцію ст. 91 КПК, оскільки вона має штамп 
обвинувального ухилу і викласти її відповідно до юридичної парадигми,
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вказавши на необхідність доказування як обтяжуючих так і 
виправдувальних обставин. Така пропозиція дисертанта , на погляд 
офіційного опонента, заслуговує на увагу ,хоча і не виключає певних 
сумнівів. Зокрема, виникає питання, чи буде така редакція ст. 91 КПК 
узгоджуватися із принципом презумпції невинуватості і доведеності вини В 
даному випадку мова йде про доказування негативних фактів. Історія цієї 
проблеми сягає в прадавні часи. Римляни вирішили, що « негативний факт не 
доказується» і вивели латинську формулу « Nullius nulla sunt pradikate»- 
немає ніяких ознак у того, що не існує. Французський юрист Боньє 
обґрунтував доведення негативних фактів без використання « Божого суду». 
Такі факти не можуть бути доведеними не тому, що вони негативні, а тому, 
що вони обґрунтовуються сторонами як факти невизначеності. Розуміння 
негативних фактів - проблема не наукового, а в більшій мірі практичного 
характеру. Вона притаманна цивільному процесу, оскільки сторони доводять 
факти , на які вони посилаються. Це не означає, що в кримінальному процесі 
не треба доводити негативні факти. Доказування «негативних фактів» не 
треба розцінювати як спосіб збирання виправдувальних непрямих доказів. 
Тому я згоден з дисертантом в тому, що доказування «негативних фактів» 
може бути використано і для обґрунтування обвинувачення. Кожний факт, 
що включається в предмет доказування, може доказуватися як в позитивній 
так і негативній формі, тобто як дійсний, так і такий що не був в реальності. 
Проблема актуальна і практично не розроблена в науці кримінального 
процесу. Офіційний опонент також схвалює пропозицію дисертанта про 
реструктуризацію обставин, що підлягають доказуванню на обов’язкові і 
факультативні в залежності від юридичної конструкції складу злочину. 
Позитивним є також і те, що здобувач формулює відповідні положення ст. 91 
КПК з урахуванням криміналістичної характеристики окресленої групи 
злочинів корупційного спрямування. Офіційний опонент вважає, що у 
дисертації було б доцільним сформулювати родовий предмет доказування 
для корупційних злочинів. Логіка даного дослідження передбачає 
можливість такої фінальної моделі.

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» вказується, що доказування таких обставин 
становить значні складнощі і залежить від: 1) способу вчинення 
корупційного злочину, 2) його предмету; 3) здобу того майна внаслідок 
вчинення корупційного злочину: 4)доходів від майна чи грошових коштів, 
одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Виходячи з 
цього, із врахуванням конкретної ситуації, автор дисертаційного дослідження 
пропонує проводити комплекс слідчих і негласних слідчих ( розшукових) дій.
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а також в разі необхідності звертатися для отримання відповідних відомостей 
до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» до 
Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету
У країни,Національного банку України і інших.

У підрозділі 2.3. « Обставини, що є підставою для звільнення від 
кримінальної відповідальності або покарання» дисертант приділив 
домінуючу увагу питанням кримінально-правової характеристики інститутів 
звільнення від кримінальної відповідальності і покарання щодо осіб,які 
вчинили корупційні кримінальні правопорушення. ( ст.ст. 49, 80,83,84,86, 87 
КК України). Автор також слушно наголошує, що в Особливій частині КК 
України передбачені спеціальні види звільнення від кримінальної
відповідальності за корупційні злочини. Одначе, як зазначає Шевчишен А.В., 
таке звільнення може мати місце лише відносно осіб, які вчинили активний 
підкуп. Зокрема, в ч. 5 ст. 354 КК вказується, що особа, яка запропонувала, 
пообіцяла, або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної 
відповідальності за злочини передбачені статтями 354,368-3, 368-4, 369,369-2 
КК при тій умові,що вона сприяла розкриттю злочину. Зрозуміло, що дана 
норма має заохочувальний характер. По тексту автор дослідження по суті 
викладає коментування кримінального законодавства і звертає увагу на 
обставини, що підлягають доказуванню . Особливо звертається увага на 
звільнення від покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 
трьох років. Дисертант також звертає увагу на перелік матеріалів, які 
необхідно зібрати, щоб звільнити особу від відбування покарання за 
вчинення корупційного правопорушення у разі хвороби. У зв’язку з цим він 
правильно ( безсумнівно) стверджує, що таке звільнення може біти при 
наявності таких умов: 1) наявність тяжкої хвороби засудженого; 2) така 
хвороба перешкоджає подальшому відбуванню покарання. Не викликає 
сумнівів, що даний підхід визначає напрями доказування і вказує на 
виявлення відповідних джерел доказових даних . На жаль, при поданні 
даного матеріалу питання процесуального характеру залишились 
вторинними і подаються в загальних рисах. На думку офіційного опонента, 
придати особливий характер доказування по такій категорії кримінальних 
справ навряд чи можливо. Сама технологія доказування є єдиною для всіх 
суб’єктів незалежно від об’єкту пізнання.

У підрозділі 2.4. «Обставини, що є підставою для застосування до 
юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру» подаються 
методичні рекомендації щодо доказування фактів і обставин при таких 
злочинних діяннях за умов: 1) вчинення хоча б одного із корупційних 
злочинів, передбачених п.1, 2 ч. 1 ст. 96-3 КК; 2) суб’єктом злочину є 
уповноважена особа юридичної особи;3) вчинення злочину не від власного
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імені, а від імені юридичної особи; 4) вчинення злочину в інтересах 
юридичної особи; 5) незабезпечення виконання покладених на уповноважену 
особу юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання 
корупції; 6) вчинення злочинів, передбачених ч.І, 2 ст. 368-3, ч.І, 2 ст. 368-4; 
ст. 369, ст. 369-2 КК, як наслідок незабезпечення виконання покладених на 
уповноважену особу юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із 
запобігання корупції. Автор пропонує доповнити ст. 62 Закону України « 
Про запобігання корупції»

У підрозділі 3.1. « Проблеми здійснення доказової діяльності на 
початковому етапі досудового розслідування» викладаються проблемні 
питання, пов’язані з початком кримінального провадження, а саме внесення 
даних про вчинення кримінального правопорушення в ЄРДР в порядку вимог 
ст. 214 УПК. Автор звертає увагу на складнощі оскарження рішень слідчого 
або прокурора щодо факту внесення відомостей в ЄРДР, торкається 
проблем визначення приводів для внесення даних в ЗРДР, джерел
фактичних даних, використання оперативно-розшукових матеріалів для*
прийнятті рішень про початок кримінального провадження. Офіційний 
опонент вважає, що викладений матеріал у даній частині роботи має побічне 
відношення до предмету даного дисертаційного дослідження. Сам автор 
зауважує, що доказування є діяльність суб’єктів кримінального провадження 
по отриманню, перевірці, оцінці доказів. Даний напрямок юридичної 
діяльності здійснюється виключно після початку кримінального провадження 
і не охоплюється прийняттям рішення про внесення відомостей в ЄРДР. До 
речі, зазначенні вище питання були ґрунтовно опрацьовані проф.. М.А. 
Погорецьким у статті « Початок досудового розслідування: окремі проблемні 
питання» ( Вісник кримінального судочинства. №1, 2015р.- Є.85-95) і, як 
вважає офіційний опонент, додати щось нове до цієї публікації дуже важко, а 
повторювати іншими словами його думки зайва трата часу. Водночас, 
офіційний опонент, вважає, що при досліджені даної проблематики варто 
звернути увагу на статтю В.Т. Маляренка про скасування стадії порушення 
кримінальної справи, у якій він на основі емпіричних матеріалів про 
результати розгляду заяв і повідомлень про злочини доходить до такого 
висновку.

У підрозділі 3.2. « Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання 
доказів» проводиться аналіз позицій науковців щодо поняття слідчих дій, їх 
пізнавальних ,розшукових і засвідчу вальних характеристик. Крім цього 
автор пропонує класифікацію слідчих(розшукових) дій відповідно до етапів 
досудового розслідування корупційних злочинів. Дисертант виокремлює 
найбільш поширені слідчі(розшукові ) дії, а саме, допит, одночасний допит 
двох або більше осіб, обшук, обшук особи, огляд місця події, огляд 
предметів, освідування особи, проведення експертизи. На основі вивчення
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наукових джерел і матеріалів практики обґрунтовуються зміни і доповнення 
в чинне кримінальне процесуальне законодавство, а саме: ч.1.2 ст. 95, ч. 5 ст. 
208, ч.5 ст. 224, ч.2 ст. 225,. ч .І, 2 ст. 234, ст. 236-1,ч.2 ст. 241, ст. 243, п.9 ст. 
234„ ч.5 ст. 237, ч.5 ст. 482. Дані пропозиції мотивовані і мають право на 
існування тому можуть бути враховані законодавцем для удосконалення 
КГЖ. У офіційного опонента до окремих новацій є контр версії. Так, у 
нормативних вимогах до клопотання слідчого погодженого із прокурором 
для проведення обшуку вказується, що в ньому необхідно зазначати « 
індивідуальні або родові ознаки речей документів, іншого майна або осіб, 
яких планується відшукати, а також іх зв’язок із вчиненим кримінальним 
правопорушенням» ( п.7 ч. 2 ст. 234 КПК). Вважаю, що дане формулювання є 
доцільним і при розумному його застосуванні знімаються проблеми щодо 
визначеності вилучення предметів, документів доказового значення.. І ще 
одне уточнення - не завжди показання свідка, що з часом набув статусу 
підозрюваного чи обвинуваченого втрачають юридичне значення. Із цього 
загального правила є виключення, в тих випадках, коли на момент допиту в 
якості свідка в матеріалах провадження були відсутні відомості про його 
причетність до вчинення злочину. Офіційний опонент вважає, що
проведення слідчих(розшукових) дій слідчим не варто обтяжувати 
надмірними гарантіями, зокрема обов’язковою фіксацією технічними 
засобами. Гадаю, що це зайве і тільки негативно впливає на строки 
розслідування. В КГЖ достатньо гарантій для забезпечення законності 
проведення процесуальних дій слідчими.

У підрозділі 3.3. « Кримінальні процесуальні аспекти негласного 
одержання інформації» спочатку викладаються положення міжнародно- 
правових і європейських документів щодо доцільності проведення 
спеціальних методів розслідування по тяжким злочинам. Розширено
подається досвід Франції з цього приводу, а також фрагментарно згадується 
законодавче вирішення даного питання у інших країнах. По тексту 
згадується і те, що в практиці застосування спеціальних методів 
розслідування мають місце порушення прав людини, на підтвердження 
називаються окремі рішення ЕСПЛ. В навчальних цілях надто корисним є 
демонстрація умов правомірності застосування негласних методів роботи 
органів розслідування. Звертається увага також на значення слова 
«розшукові» у структурі назви НСРД, відтворюється запропонований у 
літературі розподіл діяльностей слідчого на слідчу і розшукову. Автор 
приводить слушну тезу відомого криміналіста Р.С. Бєлкіна про те, що метою 
розшукової діяльності є встановлення та виявлення, а розслідування- 
доказування. Офіційний опонент, вважає що така ідея притаманна концепції 
КПК 1960 року походження. На мою думку, можна погодитися з 
пропозиціями здобувана про доповнення ч.І ст. 223 КПК про те, що НСРД
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спрямовані також на розшук осіб чи матеріальних об’єктів. Не викликає 
заперечень також і доповнення змісту ст. 257 КПК. Характерно, що по 
тексту приводяться типові недоліки клопотань про отримання дозволів на 
проведення НСРД, водночас обмаль відомостей про практику їх застосування 
у неоднорідних процесуальних ситуаціях при дефіциті гласно отриманих 
доказів та відсутності можливостей їх здобути. Офіційний опонент не 
заперечує відносно пропозиції дисертанта про передачу оперативними 
підрозділами результатів проведення НСРД слідчому, а не прокуророві. У 
прокурора достатньо механізмів для ознайомлення з такими матеріалами. По 
тексту даного підрозділу викладається в описовому форматі правові умови 
проведення негласних слідчих розшукових дій. Вони мають рекомендаційно- 
навчальний характер і в більшій мірі стосуються методики розслідування або 
тактики їх проведення. Закономірності в застосуванні НСРД, виявлення 
типових процесуально-доказових ситуацій, використання результатів НСРД в 
сукупності із доказами отриманими шляхом проведення СРД, практичні і 
логічні операції як складові доказування не утворюють основу даного 
підрозділу. Офіційний опонент вважає, що для більш повного дослідження 
заявленого предмета наукового інтересу необхідно обирати більш 
продуктивну схему дослідження.. Було б виправданим по конкретним 
складам злочинів виявити типові доказові ситуації і показати раціональні 
способи отримання доказів, їх перевірки, оцінки та використання для 
формулювання підозри та обвинувачення, у яких концентруються 
результати доказування в стадії досудового провадження. Зрозуміло, що 
ефективність проведеного доказування перевіряється в судовому розгляді 
суду першої інстанції. У офіційного опонента також викликає сумніви назва 
підрозділу. Чому йдеться про негласне отримання інформації, а не доказів? 
У визначенні поняття доказування автор вказує, що отримуються, 
перевіряються і оцінюються докази, а не інформація. Відповідно, в 
дисертаційному дослідженні треба розглядати наступні групи проблем, а 
саме отримання ( збирання); перевірка, оцінка і використання доказів. 
Сукупність таких процесуальних і не процесуальних операцій утворюють 
цілісну конструкцію доказування. У заявленому плані дисертаційного 
дослідження офіційний опонент не знайшов о к р е м о г о  висвітлення 
питань пов’язаних з перевіркою і оцінкою доказів та їх використання для 
формулювання тези і оцінки в судовому розгляді.

У підрозділі 3.4. « Інші засоби отримання доказів» дисертант 
повертається до дискусії про способи збирання доказів у кримінальному 
процесі, передбачених ст. 93 КПК . Зазначаю, що проблемні питання 
взаємозв’язку і розмежування витребовування і отримання доказів були 
раніше опрацьовані в науковій літературі професором М.А. Погорецьким. 
Він дійшов до авторського висновку, що слова «збирання доказів» в
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конструкції ст. 93 КПК є некоректними і їх треба замінити на слова « 
отримання доказів». Про даний недолік у визначенні способів збирання 
доказів раніше звертав увагу також професор С.А. Шейфер. Він наголошував 
на тому, що слова «збирання доказів» є умовними, оскільки докази збирати 
неможливо, але пропозицій про заміну даних термінів не формулював. Тому 
викладена дискусія у даній частині роботи не доповнюється новими 
знаннями про способи збирання доказів. До речі у п.п. 2 і 3 ст. 93 КПК чітко 
визначені способи збирання доказів відповідно до владних і невладних 
учасників кримінального провадження. Для сторони обвинувачення 
законодавець встановив чіткий вичерпний перелік таких способів, а для 
стороні захисту надав більше можливостей, вказавши «... та інших 
процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні 
забезпечити подання суду належних і допустимих доказів». Офіційний 
опонент також звернув увагу на те, що дисертант правильно зазначає про 
існуючу нерівність повноважень сторони обвинувачення і сторони захисту у
чинному КПК у способах збирання доказів. Дана ознака є істотною для*
визначення наявності сторін в стадії досудового розслідування. Звідси 
висновок: в стадії досудового розслідування сторони відсутні. їх фактичне і 
юридичне існування має місце лише в судових стадіях , що характерно для 
змішаного типу кримінального процесу. Офіційний опонент підтримує 
пропозицію Шевчишена А.В. про доповнення ст. 309 КПК щодо оскарження 
« відмови в проведенні слідчих ( розшукових) дій, негласних слідчих ( 
розшукових) дій та інших процесуальних дій»., а також до ст. 220 КПК про 
порядок оскарження такого клопотання. На думку офіційного опонента, у п. 
З ст. 93 КПК відсутня заборона ініціативно подавати докази до органів і 
посадових осіб, що ведуть кримінальний процес незалежно від наявності чи 
відсутності процесуального статусу, оскільки в тексті даної норми йдеться 
про фізичних осіб. У свій час А.М. Ларін запропонував унормувати порядок 
подання таких доказів. Видається, також сумнівною пропозиція дисертанта 
про те, що для витребування доказів необхідно виносити постанову слідчим 
чи прокурором. Даний документ є зайвим, він лише обтяжує і без того 
заформалізовану діяльність слідства. Також звертаю увагу дисертанта на 
імперативну вказівку п. 5 ст. 40 КПК, у якій вказується « Органи державної 
влади , органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та 
організації, службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати 
вимоги та процесуальні рішення слідчого». Дане положення має пряме 
відношення до такого способу отримання доказів як витребування. 
Правильно в дисертації викладаються умови витребування доказів. До їх 
числа слід додати і таке, коли така дія не пов’язана з обмеженням прав і 
законних інтересів особи. Зазначаю, що поняття витребування доказів у 
дисертації запозичене із науково-практичного коментаря КПК 2012 року.
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видавництва « Юстініан» с. 253. Офіційний опонент також не поділяє думки 
про те, що в існуючу модель досудового розслідування в чинному КПК 
необхідно «вмотовувати» змагальні процедури. Основне призначення даної 
частини континентального типу кримінального процесу підгодовувати 
матеріали для судового розгляду шляхом правильного встановлення 
фактичних обставин вчинених протиправних діянь і їх попередньої 
кримінально-правової кваліфікації у формі обвинувачення (кримінального 
позову).

У підрозділі 4.1. « Правовий статус осіб, зазначених у  статті 480 
КПК України та його вплив на початок досудового розслідування 
вчиненого ними корупційного злочину» обґрунтовується соціальна і 
правова потреба в додаткових процесуальних гарантіях зазначеної у ст. 480 
КПК категорії осіб з метою забезпечення ефективності їх публічної 
діяльності. Автор з цього приводу коментує і подає помірковану 
інтерпретацію положень кримінального процесуального і іншого
законодавства в частині, що відносить до недоторканості окремої категорії*
осіб вказаних у гл. 37 КПК. Крім цього, дисертант в механізмі авторського 
аналізу посилається на висновок Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України щодо питання про початок кримінального 
провадження стосовно суддів, яке пов’язане зі здійсненням ними 
судочинства від 01.07. 2013 року, а також Рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про 
офіційне тлумачення положень частини першої, другої статті 126 
Конституції Вкраїни та частини 2 ст. 13 Закону України « Про статус суддів» 
справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу. В даній частині 
дисертаційної роботи приводиться лише один приклад слідчої практики 
щодо початку досудового розслідування по частині 1 ст. 364 КК України, 
відносно суддів Євпаторійського міського суду Ш.О.М. і З.Ї.О. Емпіричні 
дані, які б свідчили про певні закономірності впливу процесуального статусу 
осіб, вказаних у ст. 480 КПК на початок досудового розслідування 
корупційних злочинів відсутні.

У підрозділі 4.2. « Особливості здійснення окремих слідчих 
(розшукових) та інших процесуальних дій щодо окремої категорії осіб»
критично оцінюється порядок унормування проведення слідчих( 
розшукових) дій обмежуючого характеру, щодо осіб вказаних у главі 37 КПК 
України. За результатами такого аналізу автор пропонує внести зміни і 
доповнення до п.4 частини 1 ст. 23 чинного Закону « Про адвокатуру і 
адвокатську діяльність, ч. З ст. 234, ч.2 ст. 235 КПК, а також ч.І ст. 482 КПК. 
Дисертант у визначенні поняття доказування підкреслював, що це діяльність 
по отриманню,перевірці і оцінці доказів відповідно до об’єктивних і 
суб’єктивних ознак складу корупційного кримінального правопорушення.
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Очевидно, досліднику було б логічним провести аналіз проведених слідчих ( 
розшукових) дій щодо даної категорії осіб, виявити проблеми і 
запропонувати шляхи їх вирішення в запропонованій структурі процесу 
доказування. Інакше викладений матеріал у даному підрозділі не «працює» 
на предмет дослідження.

У підрозділі 4.3. « Процесуальні особливості здійснення негласних 
слідчих (розшукових) дій», правильно стверджує, що проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій дозволяється відносно народних депутатів 
України якщо є згода Верховної Ради України на притягнення до 
кримінальної відповідальності. В принципі така позиція не викликає 
заперечень. Водночас, слушно по тексту роботи стверджується, що може 
мати місце така ситуація, коли в ході проведення оперативної діяльності в 
число запідозрених осіб непланово появляється особа,що має статус 
народного депутата України. Закономірно виникає питання про подальше 
використання отриманої релевантно-значимої інформації на предмет її 
допустимості у кримінальне провадження. На прикладі кримінальної справи 
народного депутата Мосійчука І.В. показано як не варто здійснювати 
оперативно-розшукові заходи. Шевчишен А.В. також справедливо звертає 
увагу на те, що в чинному кримінальному процесуальному законодавстві 
відсутні правові механізми отримання згоди на притягнення народних 
депутатів до кримінальної відповідальності. Дослідник у цій частині роботи 
зачіпає проблемні питання зняття депутатської недоторканності. їх доцільно, 
на думку офіційного опонента, обговорювати за межами предмету даного 
дисертаційного дослідження. Репрезентативно було б показати наявні 
проблеми доказування (отримання, перевірка і оцінка доказів), які виникають 
при розслідуванні даних категорій кримінальних проваджень і запропонувати 
варіанти їх вирішення.

У підрозділі 5.1. « Поняття та функціональне при значення 
спеціального досудового розслідування (in ABSENTIA) автор аналізує 
наявні в літературі позиції науковців щодо дефініції спеціального досудового 
розслідування. Важливо, що дисертант опосередковано поставив проблему 
меж допустимості спрощення процесуальної форми у кримінальному 
провадженні. Як варіант її вирішення показав стандарти такої диференціації а 
також на основі рішень ЕСПЛ відтворив результати дослідження проведені 
проф.. Татаровим О.Ю. про дотримання вимог при конструюванні 
спрощеного досудового розслідування при відсутності підозрюваного. Крім 
цього, в даному підрозділі мотивовано пропонується внести зміни і 
доповнення до ч.З ст.294-4; ч. 6 ст.297-4; ч.І ст. 303 КПК. У офіційного 
опонента традиційно виникає питання: який зв’язок викладеного матеріалу із 
предметом дослідження?
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У підрозділі 5.2. « Особливості проведення окремих слідчих (
розшукових) дій під час спеціального досудового розслідування 
корупційних злочинів у  сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» по суті йдеться про 
проблеми залучення захисника до участі в даному розслідуванні, здійсненні 
ним самого захисту з урахуванням відсутності підозрюваного. Дисертант 
також торкається питань участі захисника в проведенні обшуків.

У підрозділі 5.2. « Використання міжнародної правової допомоги для 
отримання доказів під час спеціального досудового розслідування даної 
категорії злочинів» викладається перелік міжнародно-правових актів щодо 
регулювання міжнародного співробітництва у сфері кримінальної юстиції і 
відсутність певної гармонізації національних законодавств, що виявляються в 
процесі його реалізації.

Дане дисертаційне дослідження виконано на складну тему. Проблеми 
доказування в теорії кримінальної процесуальної науки вирішуються 
неоднозначно, а інколи суперечливо. Тому у тексті рецензованої роботи 
об’єктивно припускаються спірні положення. їх критика відображає 
суб’єктивні міркування офіційного опонента. .Водночас їх варто 
аналізувати і при необхідності враховувати в подальших наукових розвідках. 
До числа недостатньо обґрунтованих чи спірних положень дисертації, на 
думку офіційного опонента, слід віднести наступні:

1. На думку офіційного опонента, запропонована дефініція доказування 
є універсальною у кримінальному провадженні, і об’єкт даного виду 
діяльності не може впливати на її змістовну, технологічну і структурну 
характеристики. Наукове дослідження передбачає аналітичну оцінку 
основних існуючих в науці кримінального процесу концепцій доказування, 
включаючи позиції сучасних науковців, а саме Александрова О.С., 
Боруленкова Ю.П, Бєлкіна А.Р. Кухти А.А. Гмирка В.П., Соловйова А.Б 
Россінського С.Б.У текстах робіт цих науковців не важко відшукати 
запропоновані ними новації по інтерпретації дефініцій доказування, а саме 
пропозиції по корекції структури даної діяльності шляхом введення таких 
структурних елементів як виявлення, фіксація, використання, дослідження 
доказів. Наприклад, у 1933 році у роботі « Докази у радянському 
кримінальному процесі» проф.. М.М. Гродзинський виділяв наступні стадії 
діяльності доказування: збирання джерел доказів, отримання із них 
відомостей про доказові факти, перевіряння та оцінювання цих відомостей, 
встановлення доказових фактів, оперування ними, висування на цій основі 
версії про існування шуканих фактів. В.М. у 1998 році В.М. Тертишник і 
С.В. Слинько у структуру діяльності доказування включали -  використання 
доказів. В.П. Гмирко вважає, що доказування це пізнавально-дослідницька і
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проектно-реалізаційна діяльність обвинувальної та судової влади спрямована 
на заміщення правно-релевантних подій юридичними конструкціями... ( 
2010 р.).Слушними в даному контексті є також пропозиції проф.. А.В. 
Смірнова в роботі «Формальные средства доказывания в уголовном праве и 
процессе» проте, що доказування це не тільки пізнання, але і напівштучне 
моделювання. (2018 р.) Крім цього він також стверджує, що доказування 
має внутрішню структуру трьох рівнів: інформаційну, логічну, юридичну. 
Важливо також при конструюванні моделі доказування вказати адресата, 
якому необхідно довести відповідне положення (А.Р. . Ратінов). Очевидно, 
було б виправданим послатися і на А.Р. Бєлкіна, який стверджує, що 
збирання доказів включає їх виявлення (розшук, пошук) отримання, фіксацію 
і вилучення доказів. ( 1999 р.) Вивчення наукових джерел з проблематики 
доказування свідчить про те, що фахівці в основному приділяють увагу 
нормативній характеристиці даного виду діяльності. Тому офіційний опонент 
вважає, що корисним і перспективним для науки кримінального процесу є 
розробка інтелектуальної (ірраціональної) складової доказування з 
використанням знань, логіки, психології, лінгвістики, інформатики. На думку 
офіційного опонента, придати особливий характер доказування по такій 
категорії кримінальних справ неможливо. Сама технологія доказування є 
єдиною для всіх суб’єктів незалежно від об’єкту пізнання.

2. Офіційний опонент вважає, що у дисертації було б доцільним 
сформулювати конструкцію родового предмету доказування для корупційних 
злочинів. Логіка даного дослідження передбачає можливість такої фінальної 
моделі. Необхідність в такій науковій моделі органічно випливає із 
положень про наукову новизну дисертаційного дослідження. Так, на с.6 
дисертації вказується: « розроблено авторську систему обставин, що 
підлягають доказуванню у кримінальному провадженні ....» Дисертанту 
було б корисним проаналізувати позиції науковців щодо загального, 
родового і безпосереднього предметів доказування у кримінальному процесі.

3. Офіційний опонент вважає, що викладений матеріал у підрозділі 1.3. 
має побічне відношення до предмету даного дисертаційного дослідження. 
Сам автор зауважує, що доказування є діяльність суб’єктів кримінального 
провадження по отриманню, перевірці, оцінці доказів. Даний напрямок 
юридичної діяльності здійснюється виключно після початку кримінального 
провадження і не охоплюється прийняттям рішення про внесення відомостей 
в ЄРДР. До речі, зазначенні вище питання були ґрунтовно опрацьовані 
проф.. М.А. Погорецьким у статті « Початок досудового розслідування: 
окремі проблемні питання» ( вісник кримінального судочинства. №1, 2015р.- 
С.85-95) і, як вважає офіційний опонент, додати щось нове до цієї публікації 
дуже важко, а повторювати іншими словами його думки зайва трата часу. 
Водночас, офіційний опонент, вважає, що при досліджені даної
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проблематики варто звернути увагу на статтю В.Т. Маляренка про 
скасування стадії порушення кримінальної справи, у якій він на основі 
аналізу емпіричних матеріалів про результати розгляду заяв і повідомлень 
про злочини доходить до висновку про недоцільність існування стадії 
порушення кримінальної справи у новому КПК. .

4. По тексту підрозділу 3.3. матеріал викладається в описовому 
форматі, щодо нормативної характеристики НСРД, правових умов їх 
проведення. Наукова значущість таких текстів. Вони мають рекомендаційно- 
навчальний характер і в більшій мірі стосуються методики розслідування 
корупційних злочинів або тактики проведення НСРД. Закономірності в 
застосуванні НСРД, виявлення типових процесуально-доказових ситуацій, 
використання результатів НСРД в сукупності із доказами отриманими 
шляхом проведення СРД, практичні і логічні операції як складові 
доказування не утворюють основу даного підрозділу. Офіційний опонент 
вважає, що для більш повного дослідження заявленого предмета наукового 
інтересу необхідно обирати більш продуктивну схему дослідження.. Було б 
виправданим по конкретним складам злочинів виявити типові доказові 
ситуації і показати раціональні способи отримання доказів, їх перевірки, 
оцінки та використання для формулювання підозри та обвинувачення, у яких 
концентруються результати доказування в стадії досудового провадження. 
Зрозуміло, що ефективність проведеного доказування перевіряється в 
судовому розгляді суду першої інстанції. У офіційного опонента також 
викликає сумніви назва підрозділу. Чому йдеться про негласне отримання 
інформації, а не доказів при проведенні НСРД ( ст. 93 КПК)? У визначенні 
поняття доказування автор вказує, що отримуються, перевіряються і 
оцінюються докази, а не інформація. Відповідно, в дисертаційному 
дослідженні треба розглядати наступні групи проблем, а саме отримання ( 
збирання); перевірка, оцінка і використання доказів. Сукупність таких 
процесуальних і непроцесуальних операцій утворюють цілісну конструкцію 
доказування. У заявленому плані дисертаційного дослідження офіційний 
опонент не знайшов о к р е м о г о  висвітлення питань пов’язаних з 
перевіркою і оцінкою доказів та їх використання для формулювання 
відповідної тези і результатів оцінки в судовому розгляді.Тому поза увагою 
дисертанта залишилися питання способів перевірки доказів, критеріїв їх 
оцінки по даній категорії кримінальних проваджень. Це цілий пласт 
проблем, які потребують самостійного дослідження як необхідний елемент 
процесу доказування.

5. У назві дисертаційного дослідження вказується про те, що сторона 
обвинувачення в стадії досудового розслідування здійснює доказування 
корупційних злочинів. Думаю, що вважати слідчого, прокурора, оперативні 
підрозділи, керівника органу досудового розслідування в стадії досудового
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розслідування стороною проблематично. У науці кримінального процесу 
опрацьовані ознаки сторони у кримінальному провадженні до числа яких 
відносяться: 1) участь у кримінальному проваджені; 2) наявність
протилежних процесуальних інтересів;3) реалізація функцій захисту чи 
обвинувачення; 4) наявність рівних прав у збиранні, поданні доказів і 
відстоюванні своєї правової позиції перед судом;5) зацікавленість в 
кінцевому судовому рішенні; 6) відокремленість від суду; 6) наявність 
жорстких правил у взаємовідносинах. Очевидно, більш правильно в даному 
випадку вести мову про органи кримінального переслідування.

6. У підрозділі 1.1.« Сутність доказування у досудовому розслідуванні 
злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг» автор дисертаційного дослідження правильно 
вказує, що в структурі діяльності доказування в якості обов’язкового 
елементу є засоби доказування. В тексті роботи офіційний опонент не 
знайшов відповіді, що слід розуміти під засобами доказування. У наукових 
джерелах з кримінального процесу дане питання вирішується неоднозначно.

і

7. У ч.2 ст. 23 КПК сформульовано принципове положення, яке має 
безпосереднє відношення до предмету даного дослідження « Не можуть бути 
визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, 
які не були предметом безпосереднього дослідження суду...» Виходячи з 
цього, зібрані на досудовому розслідуванні фактичні матеріали не докази, а 
сукупність засобів зберігання і передачі інформації, із якої шляхом 
проведення слідчих дій в судовому засіданні формуються докази 
обвинувачення або захисту. Частина 1 ст.. 84 КПК до числа суб’єктів 
використання доказів відносить слідчого і прокурора. У п. 6 ст. 9 КПК 
наголошується « У випадку, коли положення цього Кодексу не регулюються 
або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, 
застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені 
частиною першою статті 7 цього Кодексу» На жаль, в дисертації дана 
проблема не отримала оцінки і тим більше шляхів авторського вирішення. 
Зазначені вище дискусійні положення не впливають на позитивну оцінку 

опонованого дисертаційного дослідження, а лише підкреслюють його 
науково-практичну значущість.

Висновки;
1. Дисертація Шевчишена А.В. на тему : «Проблеми доказування 

стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів 
у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг» за спеціальністю 12.00.09-кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність відповідає вимогам п.п. 9,10, 12, 13 « Порядку присудження 
наукових ступенів». Затвердженого постановою КМУ №567 від 24.07. 2013 р.
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( зі змінами, внесене ми згідно Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., 
№1159 від 30.12. 2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.),оскільки у ній викладені 
наукові положення та науково обґрунтовані результати у сфері науки 
кримінального процесу, що розв’язують важливу науково-прикладну 
проблему доказування корупційних злочинів в стадії досудового 
розслідуваня.

2. Шечишен Артем Вікторович заслуговує присудження наукового 
ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09.

Офіційний опонент:
професор кафедри правосуддя КНУ ім. Тараса Шевченка 
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України, 
член-кореспондент Національної академії
правових наук України / М.Є Шумило
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