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АНОТАЦІЯ 

 

Андрейко Ю. О. Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність». – Національна академія 

внутрішніх справ, Київ, 2020. 

У дисертації розроблено теоретичні положення та науково обґрунтовані 

рекомендації щодо проведення слідчих (розшукових) дій під розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Проаналізовано наукові праці, у яких досліджено проблеми розслідування 

злочину, передбаченого в ст. 368 Кримінального кодексу України, крізь призму 

проведення слідчих (розшукових) дій. Встановлено, що у відповідних працях не 

висвітлено повного комплексу питань, пов’язаних із проведенням слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, з огляду на сучасні особливості їх учинення та виявлення, 

характеристику суб’єкта злочину, що зумовлює необхідність здійснення 

подальших наукових розвідок. Доведено, що важливе значення має подальше 

розроблення криміналістичних рекомендацій щодо проведення огляду, обшуку, 

допиту, судових експертиз під час розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою. 

З’ясовано, що в кримінальних провадженнях про одержання неправомірної 

вигоди службовою особою здебільшого проводять такі слідчі (розшукові) дії: 

обшук, допит, проведення експертизи, слідчий огляд, отримання зразків для 

експертизи, серед них і негласні: контроль за вчиненням злочину; аудіо-, 

відеоконтроль особи; спостереження за особою, річчю або місцем; моніторинг 

банківських рахунків; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем; аудіо-, 
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відеоконтроль місця. Їх класифіковано на невідкладні та інші (початкові, 

наступні). 

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою 

запропоновано поєднати слідчі (розшукові) дії з іншими процесуальними діями й 

оперативно-розшуковими заходами в тактичні операції. Проведення таких 

тактичних операцій обумовлено слідчою ситуацією. У сприятливій слідчій 

ситуації проводять тактичну операцію «Затримання службової особи – 

хабарника», у ситуації інформаційної невизначеності – тактичну операцію «Збір 

інформації про злочин». Тактичну операцію «Проведення групових обшуків» 

проводять як у ситуації інформаційної визначеності, так й у ситуації 

інформаційної невизначеності. 

Обґрунтовано доцільність алгоритмізації проведення слідчих (розшукових) 

дій та формування типових програм розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою. Програми розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою ґрунтуються на алгоритмізації слідчих (розшукових) і 

процесуальних дій, організаційних заходів у кримінальному провадженні. 

Водночас алгоритм слідчих (розшукових) дій у визначених слідчих ситуаціях 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою реалізується в 

тактичних операціях. 

Визначено види огляду та місця його проведення в кримінальних 

провадженнях про одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Запропоновано тактичні прийоми проведення огляду службового приміщення, де 

відбулося передання предмета неправомірної вигоди. Під час огляду документів 

щодо службової діяльності особи, яка одержала неправомірну вигоду, увагу 

акцентовано на важливості огляду електронних документів і залученні до цієї 

слідчої (розшукової) дії спеціалістів у галузі комп’ютерної техніки та 

програмування. 

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою 

освідування проводять з метою виявлення на тілі затриманої особи таких слідів 
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злочину, як плями та мікрочастинки від спеціальної хімічної речовини, якою 

помічають предмет неправомірної вигоди. 

Встановлено, що в кожному кримінальному провадженні, у якому для 

документування злочинної діяльності використовують заздалегідь ідентифіковані 

(помічені) засоби, слід проводити освідування чи обшук особи, який є частиною 

процедури затримання або обшуку житла чи іншого володіння особи. 

Визначено спрямованість пошукових дій слідчого під час обшуку на: 

предмети неправомірної вигоди, пакувальні матеріали, у яких вони знаходилися, 

документи службової діяльності хабарника, зокрема електронні, записи щодо 

деталей одержання неправомірної вигоди, майно, що може бути конфісковане 

судом, нетипові об’єкти (негативні обставини злочину). 

Запропоновано типові програми допиту заявника, свідка, підозрюваного, 

посередника передання предмета неправомірної вигоди, що охоплюють предмет 

їх допиту, перелік питань, які підлягають з’ясуванню залежно від процесуального 

статусу, групи цих питань. З’ясовано особливості проведення одночасного допиту 

між суб’єктом злочину – керівником і підлеглим працівником з метою 

запобігання впливу корупціонера на підлеглого працівника. 

Зразки для експертизи в кримінальному провадженні про одержання 

неправомірної вигоди службовою особою класифіковано на види: 1) відбитки 

матеріальних об’єктів, що відобразилися на різноманітних слідоутворювальних 

поверхнях; 2) безпосередні об’єкти, від яких вилучають зразки для експертизи, – 

вони є частинами цілого, тому відображають ознаки цієї сукупності (зокрема, 

частини упаковки хабаря). Розкрито умови отримання різних порівняльних зразків, 

їх кількість, якість, процесуальні вимоги, допомогу спеціалістів у їх одержанні, 

правила фіксування отримання зразків у кримінальних провадженнях за ст. 368 

Кримінального кодексу України.  

Встановлено, що найпоширенішими судовими експертизами в 

кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди службовою 

особою є: криміналістичні (технічні експертизи документів, почеркознавчі й 

авторознавчі дослідження, трасологічні експертизи); матеріалів, речовин і 
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виробів; економічні; відеозвукозапису; товарознавчі. Розглянуто основні завдання 

цих видів експертиз, питання, які вирішують під час їх проведення в процесі 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою.  

Аргументовано, що залежно від особливостей вчинення злочину, 

передбаченого ст. 368 Кримінального кодексу України, правильна організація та 

проведення слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукових заходів із 

застосуванням науково-технічних та спеціальних засобів документування 

корупційної діяльності забезпечують оптимальне введення результатів 

відеозапису, фотозйомки чи звукозапису, зразків для порівняльного дослідження 

у доказування в кримінальному провадженні. 

З метою вдосконалення тактико-криміналістичного забезпечення 

проведення слідчих (розшукових) дій запропоновано програму допиту викривача 

чиновника, який одержав або вимагає неправомірну вигоду. Для забезпечення 

його безпеки й безпеки інших учасників кримінального провадження за ст. 368 

Кримінального кодексу України, подолання протидії розслідуванню 

запропоновано тактичну операцію «Захист».  

Ключові слова: одержання неправомірної вигоди службовою особою, слідчі 

(розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, викривач, тактична операція, 

допит, обшук, огляд, проведення експертиз. 
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SUMMARY 

 

Y. Andreiko. Carrying out investigative (search) actions during the investigation 

of obtaining an illegal benefit by an official. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of the Doctor of Philosofy in specialty 12.00.09 

«Criminal Process and Forensic Science; Forensic Examination; Operational Search 

Activity». – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2020. 

In the dissertation the theoretical bases and criminological 

recommendations concerning carrying out of investigative (search) actions 

during investigation of reception of illegal benefit by the official are studied. 

The scientific works in which problems of investigation of the crime provided in 

Art. 368 of the Criminal Code of Ukraine through a prism of carrying out investigative 

(search) actions are analyzed. It was established that the relevant works do not cover the 

full range of issues related to the investigation (search) actions during the investigation 

to obtain illegal benefit by an official including the advanced features of their 

perpetration and detection, characterization of the subject and object of the crime which 

explains implementation of further scientific researches. It is proved that it is important 

to further develop forensic recommendations for inspection, search, interrogation, 

forensic examinations during the investigation of obtaining illegal benefits by an 

official.  

It was found that in criminal proceedings on obtaining an illegal benefit by an 

official following investigative (search) actions are mostly conducted: search, 

interrogation, examination, investigative examination, obtaining samples for 

examination, among them covert: control over the commission of a crime; audio, video 

control of the person; observation of a person, thing or place; monitoring of bank 

accounts; removal of information from telecommunication networks; removal of 

information from electronic information systems; audio, video control of a place. They 

are classified into urgent and other (initial, subsequent). 

During the investigation of obtaining an illegal benefit by an official it is 

proposed to combine investigative (search) actions with other procedural actions and 
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operative-investigative measures into tactical operations. Carrying out of such tactical 

operations is caused by an investigative situation. In a favorable investigative situation, 

a tactical operation "Detention of an official – a bribe-taker" is carried out, in a situation 

of information uncertainty – a tactical operation "Collection of information about a 

crime". The tactical operation "Conducting group searches" is carried out both in a 

situation of information certainty and in a situation of information uncertainty. 

The expediency of algorithmization of investigative (search) actions and 

formation of standard programs of investigation of receiving illegal benefit by an 

official is substantiated. Programs of investigation of obtaining illegal benefits by an 

official are based on algorithmization of investigative (search) and procedural actions, 

organizational measures in criminal proceedings. At the same time, the algorithm of 

investigative (search) actions in certain investigative situations of investigation of 

obtaining illegal benefits by an official is implemented in tactical operations. 

The types of inspection and the place of its conduct in criminal proceedings on 

obtaining an illegal benefit by an official are determined. Tactical methods of 

conducting an inspection of the office premises, where the transfer of the object of 

illegal gain took place, are offered. During the review of documents related to the 

official activity of the person who received the illegal benefit, attention was focused on 

the importance of reviewing electronic documents and involving specialists in the field 

of computer technology and programming in this investigative (search) action. 

During the investigation of obtaining an illegal benefit by an official an 

examination of a person is conducted in order to detect on the body of the detainee such 

traces of the crime as stains and microparticles from a special chemical substance, 

which is noticed as an object of illegal benefit. 

It is established that in any criminal proceedings in which previously identified 

(marked) means are used to document criminal activity, a person should be examined or 

searched as a part of the procedure of detention or search of a person's home or other 

property. 

The focus of the investigator's search during the search is determined on: items of 

illegal benefit, packaging materials in which they were, documents of the bribe-taker's 
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business, including electronic, records on the details of illegal benefit, property that can 

be confiscated by the court, atypical objects (negative circumstances of the crime). 

The standard programs of interrogation of the applicant, witness, suspect, 

mediator of transfer of the subject of illegal benefit are offered, covering the subject of 

their interrogation, the list of questions which are the subject for clarification depending 

on the procedural status, group of these questions. The peculiarities of conducting a 

simultaneous interrogation between the subject of the crime – the supervisor and the 

subordinate employee in order to prevent the influence of the corrupt official on the 

subordinate employee. 

Samples for examination in criminal proceedings on obtaining an illegal benefit 

by an official are classified into the following types: 1) prints of material objects 

reflected on various trace-forming surfaces; 2) direct objects from which samples are 

taken for examination – they are part of the whole, so they reflect the characteristics of 

this set (in particular, parts of the bribe package). The conditions for obtaining various 

comparative samples, their quantity, quality, procedural requirements, the assistance of 

specialists in obtaining them, the rules for recording the receipt of samples in criminal 

proceedings under the Art. 368 of the Criminal code of Ukraine. 

It is established that the most common forensic examinations in criminal 

proceedings on obtaining an illegal benefit by an official are: forensic (technical 

examinations of documents, handwriting and auto-research, trasological examinations); 

materials, substances and products; economic; video recording; commodity. The main 

tasks of these types of examinations are considered, the questions which are solved 

during their carrying out in the course of investigation of reception of illegal benefit by 

the official. 

It is argued that depending on the specifics of the crime under the Art. 368 of the 

Criminal code of Ukraine, the correct organization and carrying out of investigative 

(search) actions and operatively-search actions with application of scientific and 

technical and special means of documentation of corruption provide optimal input of 

results of video recording, photography or sound recording, samples for comparative 

research in proving in criminal proceedings. 



9 

 

In order to improve the tactical and forensic support of the investigative (search) 

actions, a program of interrogation of the whistleblower of the official who received or 

asks for illegal benefits is proposed. To ensure its safety and the safety of other 

participants in criminal proceedings under the Art. 368 of the Criminal code of Ukraine, 

overcoming of opposition to investigation the tactical operation "Protection" is offered. 

Keywords: receipt of illegal benefit by an official, investigative (search) actions, 

covert investigative (search) actions, whistleblower, tactical operation, interrogation, 

search, inspection, examination. 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

в яких опубліковано основні наукові результати дисертації: 

1. Андрейко Ю. О. Предмет одержання неправомірної вигоди у структурі 

криміналістичної характеристики злочину. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. 2014. Вип. 6–2. Т. 4. С. 51–54. (Серія «Юридичні 

науки»). 

2. Андрейко Ю. О. Проведення допиту при розслідуванні прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: 

питання класифікації. Право і суспільство. 2015. Вип. 6-2. Ч. 3. С. 123–131. 

3. Андрейко Ю. Проблемы проведения следственного осмотра при 

расследовании получения неправомерной выгоды (на основе судебно-

следственной практики Украины). Legea și viața. 2016. Сент. С. 3–7. (Республика 

Молдова). 

4. Андрейко Ю. О. Протидія розслідуванню одержання неправомірної 

вигоди: зміст, суб’єкти, способи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. 2016. № 20. С. 160–164. (Серія «Юриспруденція»). 

5. Андрейко Ю. О. Проведення обшуку під час одержання неправомірної 

вигоди службовою особою. Право і суспільство. 2017. Вип. 2. Ч. 2. С. 159–165. 

6. Андрейко Ю. О. Проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування одержання неправомірної вигоди в кримінальних провадженнях 



10 

 

про підкуп виборців. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Вип. 1 (26). 

С. 202–207. 

 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Андрейко Ю. О. Призначення судових експертиз при розслідуванні 

одержання неправомірної вигоди службовою особою. Актуальні питання 

техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень : зб. 

матеріалів круглого столу (Київ, 21 листоп. 2013 р.) / [редкол.: 

О. Л. Кобилянський, А. В. Кофанов, П. Є. Матвієнко]. Київ, 2013. С. 8–10. 

8. Андрейко Ю. О. Криміналістичний аналіз статті 368 Кримінального 

кодексу України. Використання спеціальних знань під час розслідування 

неправомірної вигоди : матеріали круглого столу (Київ, 20 листоп. 2014 р.). Київ, 

2014. С. 5–7. 

9. Андрейко Ю. О. Види версій у провадженнях про прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Оперативно-

розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням : 

матеріали круглого столу  (Київ, 24  черв.  2015 р.) / [редкол.: С. С. Чернявський 

та ін.]. Київ, 2015. С. 10–13. 

10. Андрейко Ю. О. Залучення спеціалістів для проведення обшуку у 

кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди. Актуальні 

питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності : 

зб. матеріалів конф. (Київ, 25 листоп. 2016 р.) / [редкол.: О. Л. Кобилянський, 

Ю. Б. Комаринська,  Є. Ю. Свобода]. Київ, 2016. С. 6–9. 

11. Андрейко Ю. О. Тактичні операції та програми розслідування 

одержання неправомірної вигоди. Актуальні питання виявлення та розкриття 

злочинів Національною поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. круглого столу (Київ, 19 лют. 2020 р.) / [редкол.: 

В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. 

справ, 2020. С. 26–30. 

 



11 

 

які додатково відображають наукові результати дисертації: 

12. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання 

корупції». Київ : Юрінком Інтер, 2019. 348 с. 



12 

 

ЗМІСТ 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ …………………………………………..14 

ВСТУП ………………………………………………………………………………15 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ 

НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ………………….25 

1.1. Стан теоретичної розробленості питань проведення слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної  

вигоди службовою особою …………………………………………………...25 

1.2. Види й загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій  

під час розслідування одержання неправомірної вигоди  

службовою особою ……………………………………………………………45 

1.3. Алгоритмізація проведення слідчих (розшукових) дій  

і тактичні операції розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою …………………………………………………………….69 

Висновки до розділу 1 ………………………………………………………………89 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ 

НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ……………………91 

2.1. Проведення огляду й освідування особи ……………………………….91 

2.2. Проведення обшуку …………………………………………………….113 

2.3. Проведення допиту й одночасного допиту двох чи більше  

вже допитаних осіб …………………………………………………………..132 

2.4. Отримання зразків для експертизи та проведення експертизи ………154 

Висновки до розділу 2 ………………………………………………………………177 

 



13 

 

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

І МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ……………………………………………………..180 

3.1. Удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення і тактики 

проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою …………………………………180 

3.2. Удосконалення науково-методичного забезпечення проведення  

слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою ………………………………………………….196 

Висновки до розділу 3 …………………………………………………………….220 

 

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….222 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………226 

ДОДАТКИ …………………………………………………………………………256 



14 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ВАКС – Вищий антикорупційний суд 

ДБР – Державне бюро розслідувань 

ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань 

КК – Кримінальний кодекс 

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

НПУ – Національна поліція України 

НСРД – негласні слідчі (розшукові) дії 

СБУ – Служба безпеки України 

СОГ – слідчо-оперативна група 

СХР – спеціальна хімічна речовина 

 



15 

 

ВСТУП 

 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В умовах складної економічної 

ситуації в Україні спостерігається тенденція до поширення корупційних 

кримінальних правопорушень у всіх соціальних сферах, де пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди здійснюють у великих й особливо великих 

розмірах. Водночас злочини, передбачені ст. 368 КК України, мають високий 

ступінь латентності, що ускладнює їх розкриття та розслідування. Передусім це 

стосується правильної організації та вмілого застосування тактичних прийомів 

проведення слідчих (розшукових) дій, що надає можливість у межах правового 

поля виявити, зафіксувати, вилучити, дослідити й використати судові докази в 

цих провадженнях. 

Оновлення антикорупційного законодавства зумовило необхідність 

додаткового наукового аналізу корупційної злочинності. Попри те, що минуло 

вже шість років після прийняття Закону України «Про запобігання корупції», слід 

констатувати брак вагомого наукового доробку у сфері протидії корупційним 

кримінальним правопорушенням, що є однією з причин розбіжностей у 

застосуванні закону органами досудового розслідування та судами різних 

інстанцій, відсутності належного кримінального процесуального реагування на 

факти вчинення відповідних діянь. Ідеться, насамперед, про декларування 

недостовірної інформації, зловживання впливом, незаконне збагачення, 

одержання неправомірної вигоди тощо. 

Результати аналізу даних офіційної статистики засвідчують, що з 2015 року, 

попри збільшення кількості зареєстрованих злочинів за ст. 368 КК України (з 

коливаннями), кількість повідомлень про підозру та направлення кримінальних 

проваджень з обвинувальним актом до суду зменшується. Зокрема, 2015 року 

обліковано 947 злочинів щодо одержання неправомірної вигоди службовою 

особою, 2016-го – 1035, 2017-го – 1420, 2018-го – 2189, 2019-го – 1744, у І кварталі 

2020 року – 699. Водночас злочини, у яких особам вручено повідомлення про 
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підозру, 2015 року становили 56,3 % від усіх зареєстрованих, 2016-го – 48,3 %, 

2017-го – 31,0 %, 2018-го – 30,1 %, 2019-го – 28,2 %, у І кварталі 2020 року – 

17,9 %. З обвинувальним актом до суду направлено: 2015-го – 400 кримінальних 

проваджень (42,2 % від усіх зареєстрованих цього року), 2016-го – 376 (36,3 %), 

2017-го – 317 (22,3 %), 2018-го – 429 (19,6 %), 2019-го – 343 (19,7 %), за І квартал 

2020 року – 13 (2,0 %)
*
. Отже, наявні складнощі в притягненні до кримінальної 

відповідальності службових осіб, які одержали неправомірну вигоду. 

В умовах збільшення кількості випадків одержання неправомірної вигоди 

службовими особами та зниження рівня їх розкриття робота слідчого в 

кримінальному провадженні стає дедалі напруженішою: ускладнюються тактичні 

завдання розслідування, підвищується тактичний ризик у зв’язку із сучасними 

формами протидії корупційної злочинності, браком науково обґрунтованих 

криміналістичних рекомендацій тощо. Зазначене також спричинене недостатнім 

використанням слідчими всього комплексу криміналістичних засобів і методів, 

спеціальних знань обізнаних осіб, застосуванням сучасних можливостей 

оперативних підрозділів у виявленні й документуванні протиправної діяльності 

службових осіб. Вирішити окреслену ситуацію можна шляхом комплексного 

застосування слідчих (розшукових) дій, зокрема негласних, під час проведення 

тактичних операцій з виявлення, документування, затримання хабарника, 

збирання доказів його злочинної діяльності, подолання протидії розслідуванню. 

Теоретичним підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних й іноземних 

учених: Ю. П. Аленіна, І. В. Басистої, В. П. Бахіна, В. Д. Берназа, Р. С. Бєлкіна, 

В. Є. Боднара, Т. В. Варфоломеєвої, В. І. Василинчука, Г. П. Власової, 

А. Ф. Волобуєва, В. І. Галагана, В. Г. Гончаренка, В. Я. Горбачевського, І. В. Гори, 

В. А. Журавля, А. П. Запотоцького, А. В. Іщенка, Н. І. Клименко, І. І. Когутича, 

В. А. Колесника, О. Н. Колесніченка, В. П. Колмакова, В. О. Коновалової, 

В. С. Кузьмічова, В. В. Лисенка, В. К. Лисиченка, В. Г. Лукашевича, 

Є. Д. Лук’янчикова, А. В. Мовчана, О. І. Мотляха, Д. Й. Никифорчука, В. Т. Нора, 
                                                           

*
 Звітність Офісу Генерального прокурора про кримінальні правопорушення в Україні за 

2015–2020 рр. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html. 

https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html
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О. В. Одерія, Ю. Ю. Орлова, В. Л. Ортинського, І. В. Пирога, М. А. Погорецького, 

І. В. Рогатюка, М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, Д. Б. Сергєєвої, Р. Л. Степанюка, 

О. В. Таран, О. Ю. Татарова, В. В. Тіщенка, В. В. Топчія, Л. Д. Удалової, 

В. І. Фаринника, В. Г. Хахановського, П. В. Цимбала, К. О. Чаплинського, 

С. С. Чернявського, Ю. М. Чорноус, В. М. Шевчука, В. Ю. Шепітька, 

М. Г. Щербаковського, Б. В. Щура та ін. 

На монографічному рівні питання проведення слідчих (розшукових) дій 

розглядали вітчизняні науковці: Ю. М. Чорноус («Слідчі дії: поняття, сутність, 

напрями розвитку та удосконалення», 2005); К. О. Чаплинський («Тактика 

проведення окремих слідчих дій», 2006); Т. О. Борець («Провадження слідчих дій 

в житлі чи іншому володінні особи», 2009); А. П. Гагаловська («Слідчі та інші 

кримінально-процесуальні дії як засоби формування доказів», 2012); 

І. І. Войтович («Процесуальні і тактичні особливості провадження невідкладних 

слідчих дій», 2012); С. Ю. Карпушин («Проведення слідчих (розшукових) дій», 

2016). 

Розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою 

досліджували Л. І. Аркуша, О. В. Баганець, О. Ф. Бантишев, О. О. Буряк, 

В. С. Давиденко, М. В. Джига, Ю. П. Заблоцький, Є. П. Іщенко, Я. Ю. Кондратьєв, 

В. П. Корж, В. М. Ліщенко, Я. Є. Мишков, О. В. Пчеліна, А. В. Шевчишин, 

М. Є. Шумило та ін. 

Водночас у наукових працях цих учених комплексно не досліджено 

проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про 

одержання неправомірної вигоди службовою особою в умовах реалізації нового 

кримінального процесуального й антикорупційного законодавства. Підлягає 

з’ясуванню проблема алгоритмізації слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України, і відповідні форми її 

реалізації. Потребують вивчення особливості проведення огляду, освідування 

особи, обшуку, допиту, експертизи й отримання зразків для експертизи під час 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою. У контексті 

оновлення антикорупційного законодавства й тенденцій протидії корупційним 
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кримінальним правопорушенням постає необхідність удосконалення техніко-

криміналістичного, науково-методичного забезпечення і тактики проведення 

слідчих (розшукових) дій у досліджуваній категорії кримінальних проваджень. 

Викладене засвідчує актуальність теми дослідження, обумовлює її 

теоретичну та практичну значущість. 

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

виконано відповідно до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, затвердженої Указом 

Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, і Стратегії розвитку 

системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року. 

Тематика роботи відповідає Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–

2019 років, затвердженого наказом МВС України від 16 березня 2015 року № 275, 

передбачена планами науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Національної академії внутрішніх справ (НАВС). Тему дисертації затверджено 

Вченою радою НАВС 29 січня 2013 року (протокол № 1) й уточнено 2 червня 

2020 року (протокол № 12), внесено до переліку тем дисертаційних досліджень з 

проблем держави та права, розглянутих відділеннями Національної академії 

правових наук України (реєстр. № 1323, 2013 рік). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розроблення теоретичних положень та науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

організації і тактики проведення слідчих (розшукових) дій під розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити такі завдання: 

– з’ясувати стан наукових досліджень щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою; 
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– класифікувати слідчі (розшукові) дії, які проводять під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, схарактеризувати загальні 

вимоги до них; 

– здійснити алгоритмізацію проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою; 

– запропонувати тактичні операції з реалізації завдань, що постають у 

типових слідчих ситуаціях розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою; 

– висвітлити особливості проведення огляду й освідування особи під час 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою; 

– розкрити процес підготовки та проведення обшуку в кримінальних 

провадженнях про одержання неправомірної вигоди службовою особою; 

– визначити тактичні особливості проведення допиту під час розслідування 

злочинів, передбачених ст. 368 КК України, сформулювати рекомендації щодо 

програмування цієї слідчої (розшукової) дії;  

– виокремити види судових експертиз під час розслідування злочинів, 

передбачених ст. 368 КК України, удосконалити порядок отримання зразків для 

експертизи; 

– окреслити шляхи вдосконалення техніко-криміналістичного, тактичного й 

науково-методичного забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Об’єкт дослідження – злочинна діяльність, пов’язана з одержанням 

неправомірної вигоди службовою особою, а також практика виявлення та 

розслідування кримінальних правопорушень цієї категорії. 

Предмет дослідження – проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Методи дослідження обрано з огляду на специфіку об’єкта, предмета, мети 

й завдань дослідження, а саме: загальнонаукові методи (спостереження, 

порівняння, опису, класифікації) – для визначення та систематизації правових 

категорій, що характеризують злочинну діяльність і слідчу практику, а також 
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спеціальні методи: історико-правовий – для висвітлення етапів розвитку 

кримінального, кримінального процесуального й антикорупційного 

законодавства, практики протидії органами досудового розслідування та судами 

одержанню неправомірної вигоди службовою особою (підрозділ 1.1); системно-

структурний – для розгляду видів і загальних вимог до проведення слідчих 

(розшукових) дій, тактичних операцій під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою (підрозділи 1.2, 1.3); догматичний – 

з метою тлумачення понять і категорій кримінального процесу, криміналістики, 

оперативно-розшукової діяльності, що сприяло уточненню понятійно-

категоріального апарату дослідження (розділи 1−3); формально-логічний – під час 

розгляду сутності огляду, освідування особи, обшуку, допиту, одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб, отримання зразків для експертизи, 

проведення експертизи, зокрема особливостей їх проведення під час 

розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України (розділ 2); 

моделювання – для розроблення та впровадження в практику алгоритмів дій 

слідчого і тактичних операцій під час розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою (підрозділи 3.1, 3.2); соціологічні – для з’ясування 

думок працівників правоохоронних органів щодо сучасного стану протидії 

кримінальним правопорушенням цієї категорії (розділи 1−3); статистичний – 

для узагальнення результатів соціологічних досліджень, вивчення матеріалів 

кримінальних проваджень й архівних кримінальних справ (розділи 1–3). 

Емпіричну базу дослідження становлять результати вивчення та 

узагальнення 155 архівних кримінальних справ за ст. 368 КК України у період 

2015–2020 років; зведені дані анкетування 138 слідчих, 112 оперативних 

працівників, 50 інспекторів-криміналістів Національної поліції України з 

Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-

Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Чернівецької областей 

та м. Києва; слідча й оперативно-розшукова практика (зокрема досвід роботи 

автора в оперативних підрозділах МВС України); статистичні й аналітичні 

матеріали Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, 
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Офісу Генерального прокурора, Державної судової адміністрації України за 2015–

2020 роки. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі, з 

огляду на положення теорії криміналістики та кримінального процесу, 

узагальнення практики реалізації антикорупційного і кримінального 

процесуального законодавства, розроблено наукові засади проведення слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою. У роботі сформульовано й обґрунтовано низку положень 

і висновків теоретичного та практичного спрямування, а саме: 

вперше: 

– з огляду на типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою запропоновано алгоритми 

(програми) проведення слідчих (розшукових) дій (їх комплексів) у межах 

тактичних операцій «Затримання службової особи – хабарника», «Збір інформації 

про злочин», «Груповий обшук», «Подолання протидії розслідуванню», «Захист», 

що поєднують у визначеній послідовності процесуальні дії, оперативно-розшукові 

й організаційні заходи, заходи забезпечення кримінального провадження; 

– розроблено типові програми допиту заявника, свідків, підозрюваного, 

посередника в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, що 

передбачають з’ясування питань про подію злочину; відомості, які 

характеризують особу учасників кримінального провадження; відносини між 

службовою особою – корупціонером та іншими учасниками; інших співучасників 

злочину; наслідки злочину; 

– сформовано тактику допиту викривача службової особи, що вимагає або 

одержала неправомірну вигоду, як систему раціональних і послідовних дій 

слідчого з визначення предмета допиту та з’ясування типового переліку питань, 

що забезпечує отримання прогнозованого позитивного результату слідчої дії; 

удосконалено:  

– класифікацію слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою на невідкладні й інші (початкові, 
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наступні), що оптимізує поєднання їх з іншими процесуальними діями в межах 

тактичних операцій; 

– криміналістичні рекомендації щодо проведення огляду кабінету службової 

особи, де відбулося передання предмета неправомірної вигоди, шляхом 

визначення ефективних методів його проведення, напрямків пошуку прихованого, 

вимірювання окремих об’єктів і відстаней між ними, детального фіксування 

різними засобами виявлених предметів; 

– криміналістичні рекомендації з підготовки до проведення обшуку в 

кримінальному провадженні про одержання неправомірної вигоди службовою 

особою щодо процесуальних підстав під час складання клопотання про слідчу 

(розшукову) дію, у якому зазначають обставини злочину, відомості про який 

внесено до ЄРДР, а не інших злочинів, учинених службовою особою внаслідок 

корупційної діяльності; особливості складання клопотань щодо окремої категорії 

осіб (народних депутатів України, адвокатів), забезпечення присутності осіб, у 

яких мають проводити обшук, під час розгляду відповідних клопотань у суді; 

– тактику допиту заявника (потерпілого), свідків (понятих, експерта), 

підозрюваних (обвинувачених), посередника (як свідка або підозрюваного) у 

кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди службовою 

особою шляхом використання типових програм їх допиту; 

– криміналістичні рекомендації щодо порядку отримання зразків для 

проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, 

експертизи відеозвукозапису в кримінальних провадженнях про одержання 

неправомірної вигоди службовою особою; 

дістало подальший розвиток:  

– визначення слідчої ситуації як характеристики інформаційних даних, 

якими володіє орган досудового розслідування на певному етапі кримінального 

провадження, і завдання, що визначає слідчий на підставі наявної на певний момент 

інформації з прогнозуванням перспективних напрямів проведення розслідування; 

– тактичні особливості, процесуальні вимоги з підготовки й проведення 

слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди 
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службовою особою, таких як: обшук (санкціонування відповідно до підсудності 

справи); допит (вибір місця допиту, забезпечення безпеки учасників допиту); 

проведення експертиз (вимоги щодо осіб, які не можуть бути експертами, види 

експертиз та їх завдання); 

– положення щодо проведення освідування під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою шляхом встановлення видів 

слідів, які потрібно виявити, типового алгоритму проведення освідування та 

визначеної послідовності фіксування виявлених слідів;  

– положення щодо тактики проведення обшуку під час розслідування 

злочинів, передбачених ст. 368 КК України, про спрямованість пошукових дій на: 

предмети неправомірної вигоди; пакувальні матеріали, у яких вони знаходилися; 

документи службової діяльності чиновника, зокрема електронні; записи щодо 

деталей корупційних схем; майно, що може бути конфісковане судом; негативні 

обставини злочину; вірогідні місця відшукування відповідних об’єктів та ін. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки та пропозиції 

впроваджено й може бути використано у: 

– законотворчій діяльності – під час обґрунтування запровадження 

інституту кримінального провадження у формі громадського обвинувачення у 

сфері службових злочинів з ознаками корупційних діянь (лист до Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності від 3 квітня 2015 року № 46/7ВР); 

– практичній діяльності – у процесі розслідування кримінальних 

проваджень за ст. 368 КК України, а також під час проведення занять у системі 

службової підготовки (акти впровадження Головного слідчого управління НПУ 

від 19 грудня 2019 року, Слідчого управління Головного управління НПУ в Івано-

Франківській області від 18 травня 2020 року, Управління стратегічних 

розслідувань Головного управління НПУ в Івано-Франківській області від 

19 травня 2020 року); 
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– освітньому процесі – у системі професійної освіти слідчих, під час 

викладання навчальних дисциплін «Криміналістика», «Особливості розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» та підготовки навчальних і 

методичних посібників, підручників, курсів лекцій (акт впровадження НАВС від 

21 лютого 2020 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою працею. Сформульовані в ній узагальнення, висновки, рекомендації та 

пропозиції обґрунтовано на підставі самостійно здійснених досліджень. В 

опублікованому у співавторстві Науково-практичному коментарі Закону України 

«Про запобігання корупції» дисертант навів тлумачення ст. 55 Закону щодо 

проведення антикорупційної експертизи. Наукові ідеї та висновки, що належать 

співавторам, у дисертації не використано. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації оприлюднено на п’яти міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях та засіданнях круглих столів, серед яких: «Актуальні 

питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень» 

(Київ, 21 листопада 2013 року); «Використання спеціальних знань під час 

розслідування корупційних правопорушень» (Київ, 20 листопада 2014 року); 

«Оперативно-розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням» (Київ, 24 червня 2015 року); «Актуальні питання експертно-

криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності» (Київ, 25 листопада 

2016 року); «Актуальні питання виявлення та розкриття злочинів Національною 

поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід» (Київ, 19 лютого 2020 року). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, переліку 

умовних позначень, вступу, трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (301 найменування на 30 сторінках) і 

чотирьох додатків (на 26 сторінках). Повний обсяг дисертації становить 

284 сторінки, з них основного тексту – 212 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ 

 

 

1.1. Стан теоретичної розробленості питань проведення слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою 

 

 

Корупція як соціальне явище є однією з найнебезпечніших проблем 

сучасного державного та суспільного розвитку України. Розроблення ефективних 

методів протидії корупції, корупційним правопорушенням і корупційним 

злочинам відбувається нині в процесі ефективного застосування правоохоронного 

інструментарію щодо запобігання, викриття, розслідування цих суспільно 

небезпечних і протиправних явищ. 

Найпоширенішим виявом корупції є хабарництво. Кримінальний кодекс 

України передбачає відповідальність за хабарництво в ст. 368 «Прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», 

ст. 368
3
 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно 

від організаційно-правової форми», ст. 368
4
 «Підкуп особи, яка надає публічні 

послуги», ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 

службовій особі». 

Згідно зі статистичними даними, найчастіше вчиняють корупційні дії, які 

кваліфікують за ст. 368 КК України. Зокрема, 2018 року органи Національної 

поліції облікували таку кількість злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (хабарництво): за 

ст. 368 – 1214, з них у 398 кримінальних правопорушеннях вручено повідомлення 

про підозру (32,8 %); за ст. 368
3
 – 60, з них у 28 кримінальних правопорушеннях 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t416m1c1r15&key=3413080
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t416m1c2r15&key=3413080
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t416m1c1r17&key=3413080
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вручено повідомлення про підозру (46,7 %); за ст. 368
4
 – 21, з них у 

10 кримінальних правопорушеннях вручено повідомлення про підозру (47,6 %); за 

ст. 369 – 658, з них у 440 кримінальних правопорушеннях вручено повідомлення 

про підозру (66,9 %) [78]. Найбільше складнощів для розслідування становить 

одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Розкриття цього виду кримінальних правопорушень ґрунтується на 

відповідній криміналістичній методиці. Водночас деякі питання розслідування 

злочину, передбаченого ст. 368 КК України, потребують удосконалення, 

передусім це стосується проведення слідчих (розшукових) дій, поєднання їх в 

оптимальні комплекси. 

Ефективність розслідування одержання неправомірної вигоди службовою 

особою зумовлена правильно визначеним і тактично грамотним проведенням 

низки процесуальних дій, оптимально обраної їх послідовності, поєднанням, 

алгоритмізацією дій слідчого в межах окремої слідчої (розшукової) дії з чітким 

дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу (КПК) України.  

Одержання неправомірної вигоди як вияв корупції має давню історію. 

Чиновники з часів утворення перших держав намагалися використовувати 

службове становище з метою отримання різних зисків як для себе, так і близьких.  

Зокрема, історія кримінального процесуального законодавства України, у 

якому регламентовано порядок проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема в 

кримінальних провадженнях щодо окремих категорій осіб (у певний період – 

чиновників, що перебували на державній службі), охоплює низку правових 

документів. До них належать: «Руська правда», Судебник Казимира IV (1468), 

збірники магдебурзького права, Статут Великого князівства Литовського (1529, 

1566, 1588), Судебник (1550), Соборне уложення (1649), Статут 

військовий (1716), «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743), Звід 

законів Російської імперії (1832) тощо.  

Аналіз наукових джерел засвідчує, що найдетальніше порядок 

кримінального процесу в справах про хабарництво було регламентовано в 

нормативних актах починаючи з ХІХ століття. 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t416m1c1r18&key=3413080
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t416m1c2r18&key=3413080
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t416m1c1r19&key=3413080
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t416m1c2r19&key=3413080
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Звід законів Російської імперії 1832 року (набув чинності 1835 року, 

перевидання – 1842-го та 1857 року) визначав процедуру розслідування злочинів і 

здійснення правосуддя. У книзі ІІ тому ХV містилися норми процесуального 

права, що були систематизовані й кодифіковані. Звід законів з-поміж злочинів 

корупційного спрямування виокремлював: призначення на посаду внаслідок 

отримання хабаря, умисне неоголошення указів, перевищення та бездіяльність 

влади, підроблення документів, знищення і викрадення судових актів, 

неправосудні рішення, незаконне користування або викрадання казенного майна 

чи грошей, хабарництво [223].  

У нормативному збірнику було висвітлено й поняття хабарництва (рос. – 

«лихоимство»). У Зводі законів його було потлумачено як: 1) незаконні побори 

під виглядом податків; 2) здирництво речами, грошима або припасами; 3) хабарі з 

прохачів у виконавчих і судових справах (ст. 308). Здирництво визначали як будь-

яку вигоду, «вимушену у справах служби під страхом утисків у справі» (ст. 310), а 

хабарями вважали подарунки, які вручали чиновникам «для послаблення сили 

закону» (ст. 311) [300, с. 191–192]. 

П’ятий розділ Уложення про покарання кримінальні та виправні (1845) мав 

назву «Про злочини і провини по службі державній та громадській» [257]. Першу 

главу було присвячено злочинам, пов’язаним з невиконанням указів і вимог 

Закону (ст. 358, 361, 362). Вони могли бути визнані корупційними в тому разі, 

коли такі правопорушення здійснювали з корисливою метою, тобто вони 

суперечили інтересам служби. У другій главі розглянуто корупційні злочини, що 

полягали в умисному перевищенні владних повноважень чиновниками або в їхній 

протизаконній бездіяльності (ст. 374). Третя глава визначала покарання 

чиновників за привласнення дорученого їм майна або за самовільне відчуження 

такого майна (ст. 383). Стаття 389 була спрямована на упередження зловживання 

посадової особи, яка перекладає свою провину на інших. Четверта глава містила 

склад злочинів «Про підробки на службі», що також можна віднести до 

корупційних правопорушень того часу. Це мало вияв у «викладі неправдивому 

свідомо й з намірами» постанов, їх підробленні (ст. 390). Також у законодавстві 
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було виокремлено такі фальсифікації, як внесення у службові документи завідомо 

неправдивих даних, видання підроблених документів – довідок, свідоцтв (ст. 391–

393). П’яту главу Уложення присвячено такому посадовому злочину, як 

неправосудні рішення. Увагу було акцентовано на неправосудних рішеннях у 

кримінальних справах (ст. 395). Суб’єктом злочину міг бути не лише суддя, а й 

інші особи – прокурор, секретарі тощо залежно від їхньої участі у винесенні 

неправосудного рішення (ст. 399). Уложення встановлювало кримінальну 

відповідальність осіб, які давали хабарі (ст. 412) [257].  

В Уложенні було передбачено покарання за хабарництво, яке позначали 

двома термінами – «лихоїмство» та «мздоїмство». Перший з них тлумачили як 

приймання посадовою особою подарунка за вчинення таких дій або бездіяльність, 

які були порушенням її службових обов’язків. «Мздоїмство» означало, що 

посадова особа за хабар учиняла дії або бездіяльність у межах кола своїх 

повноважень. Стаття 401 визначала хабарництво як приймання подарунка 

чиновником у грошах, речах або чомусь іншому, у справі або дії, яка стосується 

його служби. Отже, хабарництво мало широке значення – від винагороди до 

підкупу. Найвищий ступінь хабарництва – здирництво (ст. 406), яке визначали як 

фізичне або моральне насильство, що здійснює посадова особа з використанням 

службового становища для незаконного одержання грошей або майна від 

потерпілих [300, c. 193]. 

На частині території України, яка на той час належала Румунії, діяв Карний 

кодекс Александру Іоана Кузи (1864 року, діяв до 1936 року). У кодексі містилося 

докладне визначення хабарництва. Зокрема, у ст. 144 «Про хабарництво 

державних чиновників» частини ІV кодексу було передбачено, що «будь-якого 

службовця адміністративного або судового відомства, будь-якого агента або 

уповноваженого державної адміністрації, який буде отримувати або вимагати 

дари чи подарунки або прийматиме обіцянки таких речей для того, щоб здійснити 

чи не здійснити дію, що належить до кола його обов’язків, навіть законну, але для 

якої закон не передбачає оплати, буде покараний…» [104, с. 89]. Ця частина 
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Карного кодексу передбачала й покарання за хабарництво арбітрів, експертів, 

суддів, присяжних. 

Паралельно розвивався й інститут слідчих дій, які проводили у випадках 

розслідування хабарництва. У Зводі законів Російської імперії 1857 року (друга 

книга ХV тому – «Законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и 

проступках») було регламентовано: положення кримінального судочинства 

загалом, слідчі дії, провадження в суді першої інстанції, ревізія кримінальних 

справ у суді другої інстанції, виконання вироків, а також особливі форми 

провадження [113]. 

У Статуті кримінального судочинства (1864) в окремому розділі 

встановлено порядок судочинства у справах про посадові злочини (рос. – 

«преступления должности»). Розділ 3 в окремих главах регламентував підсудність 

таких справ відповідним судам, встановлював процедуру віддання під суд 

(направлення справи до суду), порядок судового розгляду, оскарження та 

виконання вироків, а також відновлення справ, що були припинені 

всемилостивішим маніфестом або через смерть підсудних. У нормативному 

збірнику було передбачено й приводи для порушення справ про хабарництво, 

окремий порядок для проведення процесуальних дій у суді, зокрема відібрання 

під присягою показань від свідків тощо [259, c. 118–385]. 

Аналіз Статуту кримінального судочинства 1864 року дає підстави 

стверджувати, що до слідчих дій належала низка процесуальних дій та рішень 

судових слідчих, наприклад, з обрання запобіжних заходів, притягнення як 

обвинуваченого тощо [60, с. 126]. 

Статут визначив владні повноваження слідчого. Так, ст. 264 Статуту 

встановлювала: «Судовий слідчий уживає самостійно всіх заходів, необхідних для 

провадження слідства, за винятком тих, у яких влада його обмежена законом». 

Слідчі дії зводилися до: огляду й освідування (розділ 4 Статуту), допитів 

(глави 5, 7, 8 Статуту), розшуку предметів, що вказують на злочин (розділ 4 

Статуту). Слідчий мав виняткове право обирати запобіжний захід. Водночас, крім 
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загальних органів слідства, існували й так звані особливі органи розслідування, 

які займалися, зокрема, і посадовими злочинами – хабарництвом [244, с. 29–30]. 

У той час, слушно зазначає С. Ю. Карпушин, на практиці та в юридичній 

науці такі поняття, як «слідчі дії» і «дії слідчого», ототожнювали, відповідним 

було їхнє розширене юридичне тлумачення [106, с. 14]. 

Після більшовицького перевороту 1917 року та встановлення на території 

України радянської влади приймали нові кодифіковані нормативні документи, що 

врегульовували кримінальний процес загалом і проведення слідчих дій зокрема.  

Перший КПК УСРР було затверджено 13 вересня 1922 року [149]. КПК 

1922 року містив 6 розділів, 32 глави, які охоплювали 481 статтю. Другий розділ 

Кодексу об’єднував норми щодо провадження слідства: порушення кримінальної 

справи, дізнання, пред’явлення обвинувачення, допит обвинуваченого, свідків, 

експертів, оскарження дій слідчого тощо [231]. 

Декрет Ради народних комісарів «Про хабарництво» від 8 травня 1918 року 

став першим у радянській Росії правовим актом, що передбачав кримінальну 

відповідальність за хабарництво. За цим Декретом замах на одержання або 

давання хабаря прирівнювали до злочину [233, с. 20]. 

Рада народних комісарів УСРР 1921 року видала постанову «Про заходи 

боротьби з посадовими злочинами», у якій пропонувала застосувати за 

хабарництво покарання аж до найвищої міри, тобто до смертної кари [271, с. 242]. 

Положення цієї постанови без суттєвих змін було відображено в першому 

КК УСРР, який набрав чинності 23 серпня 1922 року й передбачав кримінальну 

відповідальність за низку дій, пов’язаних із хабарництвом (ст. 114 і 115). 

Наступний КК УСРР було прийнято 1927 року. Цей Кодекс у розділі ІІІ 

«Службові злочини» містив статті щодо відповідальності за хабарництво, а саме 

ст. 112–117 [301, с. 242]. Станом на 1 квітня 1949 року відповідальність за 

хабарництво встановлювали ст. 105 (взяття хабаря), ст. 106 (дача хабаря та 

посередництво в хабарництві) КК УСРР [102, c. 38]. Констатуємо, що КК УСРР 

1922-го й 1927 року хабарництво регламентували однаково. 
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20 липня 1927 року було прийнято новий КПК УСРР, що проголошував 

демократичні засади, однак містив і норми, які порушували загальні принципи 

юридичних процесів [150].  

25 грудня 1958 року прийнято Основи кримінального судочинства Союзу 

РСР та союзних республік [185], у яких було визначено порядок провадження в 

кримінальних справах. Відповідно до ст. 29 Основ, за наявності ознак злочину 

орган дізнання повинен був порушити кримінальну справу та проводити 

невідкладні слідчі дії із закріплення слідів злочину: огляд, обшук, виїмку, 

затримання й допит підозрюваних, допит потерпілих і свідків. Слідчі ж 

перевіряли матеріали дізнання, з’ясовували обставини, що не були встановлені 

органами дізнання [244, c. 51]. До слідчих дій належали: проведення обшуку та 

виїмки кореспонденції, прослуховування телефонних та інших переговорів. 

Відповідно до ст. 28 Основ, попереднє слідство в кримінальних справах 

проводили слідчі прокуратури, ОВС і органів державної безпеки. Хабарництво 

розслідували слідчі прокуратури. 

Кримінальний кодекс УРСР 1960 року у главі VІІ «Службові злочини» 

передбачав відповідальність за хабарництво: «Одержання хабаря» (ст. 168), 

«Посередництво в хабарництві» (ст. 169), «Дача хабаря» (ст. 170), «Провокація 

хабаря» (ст. 171). 

Упродовж періоду дії КК і КПК УРСР у них вносили зміни й доповнення, 

найбільша кількість з них – після здобуття Україною незалежності. 

1995 року прийнято Закон України «Про боротьбу з корупцією», який 

опосередковано висвітлював сутність корупції та містив перелік корупційних 

діянь, які мали виключно матеріальну сутність. Натомість прийнятий 2011 року 

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» докорінно змінив 

підхід до визначення змісту корупції, доповнив перелік корупційних 

правопорушень і заходів запобігання корупції. 

Кримінальний кодекс України 2001 року встановив кримінальну 

відповідальність за одержання, дачу, пропозицію та провокацію хабаря. 
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2014 року було прийнято оновлений Закон України «Про запобігання 

корупції», який істотно розширив і деталізував поняття корупції, корупційних 

правопорушень, їхніх суб’єктів тощо.   

Низка питань кваліфікації діянь службових осіб, які отримали неправомірну 

вигоду, встановлення розмірів предмета хабаря, положення про звільнення 

учасників хабарництва від кримінальної відповідальності з різних підстав, 

розмежування корупційних правопорушень і корупційних злочинів, а також інші 

важливі для слідчих аспекти розслідування цього кримінального правопорушення 

періодично висвітлювали в постановах Пленуму Верховного Суду. Зокрема, це: 

– постанова Пленуму Верховного Суду СРСР «Про судову практику у 

справах про хабарництво» від 31 липня 1962 року № 6; 

– постанова Пленуму Верховного Суду УРСР 29 грудня 1971 року № 9 

«Про виконання судами УРСР Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 

31 липня 1962 року № 6 «Про судову практику в справах про хабарництво»; 

– постанова Пленуму Верховного Суду УРСР від 1 квітня 1983 року № 1 

«Про практику застосування судами Української РСР законодавства про 

відповідальність за хабарництво». 

В Україні Пленум Верховного Суду приймає постанови, що роз’яснювали 

питання застосування законодавства у сфері протидії корупції: постанова від 

7 жовтня 1994 року № 12 «Про судову практику в справах про хабарництво»; від 

25 травня 1998 року № 13 «Про практику розгляду судами справ про корупційні 

діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією»; від 26 квітня 2002 року 

№ 5 «Про судову практику в справах про хабарництво» тощо.  

Чинний КПК, прийнятий Законом України від 13 квітня 2012 року, містить 

окрему главу 20 «Слідчі (розшукові) дії», у якій регламентовано порядок 

проведення допиту, пред’явлення особи для впізнання, обшуку, огляду, слідчого 

експерименту, експертизи тощо, а також у главі 21 «Негласні слідчі (розшукові) 

дії» визначено, що такі дії є різновидом слідчих (розшукових) дій, відомості про 

факт і методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком 

випадків, передбачених цим Кодексом (ст. 246) [147]. 
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Кримінальний процесуальний кодекс України містить главу 37 

«Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб», що регламентує 

розслідування у випадках учинення кримінальних правопорушень, зокрема – 

одержання неправомірної вигоди й інших корупційних злочинів, народним 

депутатом України, депутатом місцевої ради, суддею, кандидатом у Президенти 

України, адвокатом, Генеральним прокурором, його заступником, прокурором 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директором і працівниками  

Національного антикорупційного бюро України, Головою Національного 

агентства з питань запобігання корупції, його заступником та ін.  

Відповідно до встановленої КПК України підслідності, одержання 

неправомірної вигоди службовою особою розслідують слідчі органів: 

Національної поліції (ч. 1 ст. 216), Державного бюро розслідування (ДБР) – у 

випадках учинення злочину певними категоріями службових осіб (ч. 4 ст. 216), 

детективами Національного антикорупційного бюро України – за визначених у 

ч. 5 ст. 216 КПК умов. 

Органами, що забезпечують хід і розгляд кримінальних проваджень про 

злочин, передбачений ст. 368 КК України, є прокуратура, зокрема Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Вищий 

антикорупційний суд відкрито 5 вересня 2019 року. Його створено на підставі 

Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» від 7 червня 2018 року [200].  

У контексті комплексного дослідження проблематики проведення слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою доцільно проаналізувати стан теоретичної розробленості 

питань протидії хабарництву загалом і проведення слідчих (розшукових) дій під 

час розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України, особливостей їх 

проведення в кримінальному провадженні.  

У радянський період у криміналістичній науці здійснювали дисертаційні 

дослідження з питань розслідування та запобігання хабарництву [29, c. 128]. 

Зокрема, В. П. Бурчанінов у роботі «Расследование дел о 

взяточничестве» (1954) проаналізував початок розслідування хабарництва, докази 
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в цій категорії справ, тактику проведення окремих слідчих дій. Також 

З. Т. Баранова підготувала дисертацію «Расследование дел о 

взяточничестве» (1956), у якій проаналізовано радянське законодавство про 

кримінальну відповідальність за хабарництво, питання методики й тактики його 

розслідування. Дисертацію «Расследование взяточничества» (1964) 

В. В. Степанов присвятив окремим кримінально-правовим, кримінологічним, 

кримінально-процесуальним і криміналістичним питанням розслідування 

хабарництва, а саме: порушенню кримінальної справи, плануванню розслідування 

та першочергових слідчих дій, встановленню обставин злочину, роботі слідчого із 

запобігання хабарництва тощо. 1965 року Л. Ш. Берекашвілі захистив 

дисертаційне дослідження «Методика расследования взяточничества», у якому 

висвітлив питання початку розслідування фактів хабарництва, тактику 

проведення окремих слідчих дій, діяльність органів розслідування із запобігання 

цього виду злочину. За рік потому Ш. Г. Папіашвілі підготував дослідження на 

тему «Вопросы методики раскрытия и предупреждения взяточничества по 

советской криминалистике», у якій комплексно дослідив проблеми розкриття, 

розслідування та запобігання хабарництву, зосередивши увагу на першочергових 

діях із перевірки інформації про хабарництво, плануванні розслідування, 

тактичних особливостях слідчих дій, з’ясуванні обставин, що сприяють 

хабарництву, розробленні заходів з його запобігання, ролі громадськості в 

розкритті й запобіганні даванню хабарів. І. К. Туркевич підготувала дисертацію 

«Расследование и предупреждение взяточничества (по материалам Украинской 

ССР)» (1968 ), у якій досліджено початковий і подальший етапи розслідування 

справ про хабарництво й особливості розслідування окремих категорій цього 

злочину, а також запобігання хабарництву.  

З 1991 року вітчизняні криміналісти продовжували виконувати дисертації з 

проблематики розслідування хабарництва. 

Я. Є. Мишков 2005 року захистив роботу «Методика розслідування 

хабарництва». У ній проаналізовано криміналістичну характеристику хабарництва 

як систему елементів, що визначають напрям розслідування, їх взаємозв’язок, 
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обумовлюють встановлення особи злочинця, спосіб учинення та приховування 

злочину; висвітлено способи вчинення хабарництва в нових господарських і 

банківських структурах, а також тактику початкових слідчих дій, які сприяють 

одержанню якомога повнішої інформації про подію злочину, проаналізовано 

процеси планування та організації розслідування хабарництва [174]. 

Дисертація А. І. Шилоа «Методика розслідування хабарництва в контексті 

нового антикорупційного законодавства України» (2013) присвячена дослідженню 

криміналістичної характеристики хабарництва в контексті нового законодавства 

України про корупцію, у ній розглянуто організацію і тактику розслідування 

цього виду злочинів. Автор проаналізував тактику проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій в кримінальному провадженні, зокрема негласних. Розглянув 

питання допиту заявника, свідків, підозрюваного; огляду місця події; обшуку; 

пред’явлення для впізнання службових осіб; слідчого експерименту за фактами 

хабарництва. У висновках роботи зазначено, що поняття «корупція» цілком 

поглинає поняття «хабарництво», яке слід тлумачити як два корупційні злочини: 

одержання та давання хабаря. На підставі комбінування негласних заходів і 

слідчих (розшукових) дій відповідно до ситуації автор розробив алгоритм 

розслідування хабарництва, представлений з метою ефективнішого практичного 

використання [289]. 

Доказуванню на досудових стадіях кримінального процесу у справах про 

одержання хабаря присвячено кандидатську дисертацію В. М. Ліщенко. У роботі 

визначено статус «запідозрена особа» щодо особи, яку безпосередньо затримано 

на місці давання–одержання хабаря до порушення щодо неї кримінальної справи. 

Аргументовано значущість речових доказів, протоколів слідчих дій та інших 

документів під час доказування вини хабарника. Розглянуто особливості 

провадження слідчих дій у справах цієї категорії, зокрема, огляду місця події, 

накладення арешту на кореспонденцію, її огляду, виїмки, дослідження, зняття 

інформації з каналів зв’язку, допиту підозрюваного, обвинуваченого, свідків, 

призначення та проведення експертиз [163]. 
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У дисертаційному дослідженні «Доказування стороною обвинувачення 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою у досудовому розслідуванні» (2017) О. В. Баганець розглянув теоретичні, 

правові та праксеологічні засади доказування стороною обвинувачення прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в 

досудовому розслідуванні. Визначив поняття та зміст доказування стороною 

обвинувачення цього виду злочину, встановив типові слідчі (розшукові) та 

негласні слідчі (розшукові) дії (НСРД) як засоби отримання доказів [21]. 

Науковець О. О. Буряк у роботі «Процесуальне керівництво розслідуванням 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою» (2018) схарактеризував повноваження процесуального керівника під час 

розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України, на підставі аналізу 

іноземної практики обґрунтував пропозиції щодо необхідності здійснювати 

тимчасове вилучення речей чи документів за правилами обшуку, а також низку 

пропозицій до КПК України, зокрема щодо залучення спеціаліста під час 

вилучення електронної інформаційної системи в процесі обшуку [37]. 

Докторську дисертацію «Доказування стороною обвинувачення у 

досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» 2019 року 

захистив А. В. Шевчишен. У цій роботі висвітлено особливості здійснення 

окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій щодо окремої 

категорії осіб і процесуальні особливості здійснення негласних слідчих 

(розшукових) дій, а також окремі слідчі (розшукові) дії як засоби доказування 

стороною обвинувачення під час спеціального досудового розслідування 

корупційних злочинів. Учений з-поміж слідчих (розшукових) дій як засобів 

отримання доказів у досліджуваній категорії кримінальних проваджень 

виокремив: допит, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, обшук, 

огляд місця події, огляд документів, освідування особи, проведення експертизи 

тощо [283]. 
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Низку інших дисертаційних досліджень, здійснених після набрання 

чинності КПК України 2012 року, присвячено розслідуванню корупційних 

злочинів, різних зловживань службовими особами своїми повноваженнями, 

протидії розслідуванню службових злочинів, у межах яких розглядали питання 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою, зокрема 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій [22; 107; 156; 180; 211; 217]. 

Питання виявлення та документування одержання неправомірної вигоди 

розглянуто в працях вітчизняних науковців – посібниках, методичних 

рекомендаціях, наукових статтях тощо. Зокрема, аспекти документування 

хабарництва та використання можливостей оперативно-розшукової діяльності в 

розкритті цього злочину проаналізовано в публікаціях П. В. Жовтана [84–86], 

проблематика окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

хабарництва – А. О. Ляша [167; 177]; загальні питання методики розслідування 

хабарництва – О. В. Приходько [197; 198], О. Ю. Татарова, С. С. Чернявського 

[186; 216; 245] та ін.  

Отже, з 1991 року вітчизняні криміналісти поглибили наукові розвідки з 

питань протидії одержанню неправомірної вигоди службовою особою. З-поміж 

слідчих (розшукових) і процесуальних дій дослідники зосереджували увагу 

переважно на допиті, огляді місця події, обшуку, пред’явленні для впізнання, 

слідчому експерименті, проведенні експертиз, накладенні арешту на 

кореспонденцію, її огляді, виїмці та дослідженні, а також знятті інформації з 

каналів зв’язку. Вивчення цих процесуальних засобів доказування є актуальним у 

контексті проблем правозастосовної практики щодо розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою в умовах дії нового антикорупційного 

законодавства України. 

З огляду на це, доцільно проаналізувати монографічні дослідження слідчих 

(розшукових) дій як основного інструментарію розслідування кримінальних 

правопорушень, зокрема одержання неправомірної вигоди.  

У радянський період цій тематиці присвячували свої роботи чимало вчених 

[29, с. 71–76]. Зокрема, Б. М. Бахарев у дисертації «Развитие новых следственных 
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действий в советской следственной практике и в теории» (1964) дослідив слідчі 

дії: пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент, перевірку показань на місці 

події. В. І. Куклін проаналізував сутність, значення і тактику проведення 

першочергових слідчих дій, участь громадськості та профілактичні заходи під час 

їх проведення в дисертаційній роботі «Неотложные следственные 

действия» (1967). 

Київський криміналіст М. К. Кузьменко в праці «Систематизация 

неотложных следственных действий при расследовании краж, грабежей и 

разбойных нападений» (1977) визначив поняття та види невідкладних слідчих дій, 

розподілив їх на групи (системи) у типових ситуаціях розслідування крадіжок, 

грабежів і розбоїв. 

Дисертацію «Организационные и тактические основы повторных 

следственных действий» (1982) підготував В. В. Рябокінь, у якій висвітлив 

сутність і загальні положення організації й тактики повторних слідчих дій. 

Дослідник Б. І. Хасан у праці «Тактические и психологические особенности 

первоначальных следственных действий по делам, связанным с применением 

огнестрельного оружия» (1979) проаналізував тактичні та психологічні 

особливості проведення першочергових слідчих дій під час розслідування 

відповідних злочинів. У роботі «Следственные действия и тактические 

приемы» (1973) А. М. Гусаков визначив поняття слідчих дій, тактичних прийомів 

і засади їх формування. 

Крім того, у низці дисертаційних робіт досліджено тактику проведення 

окремих слідчих дій. Здійснений А. В. Іщенком аналіз захищених за часів 

Радянського Союзу дисертацій із цієї проблематики засвідчив, що 24 роботи 

присвячено допиту, 24 – огляду, 6 – слідчому експерименту, по 4 дисертації – 

пред’явленню для впізнання, очній ставці, 3 – перевірці показань на місці, 2 – 

освідуванню, 1 – обшуку та виїмці [99, c. 237, 351].  

Після здобуття Україною незалежності розроблення окремих питань 

проведення слідчих дій під час розслідування злочинів тривало. 
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У кандидатській дисертації «Слідчі дії: поняття, сутність, напрями розвитку 

та удосконалення» (2005) Ю. М. Чорноус здійснила порівняльний аналіз 

кримінально-процесуального, організаційно-тактичного, морально-етичного і 

психологічного аспектів слідчих дій; висвітлила сутність поняття, завдання та 

ознаки слідчих дій, їх перелік, співвідношення слідчих дій з процесуальними й 

іншими діями слідчого. Авторка сформулювала практичні рекомендації щодо 

ефективного проведення слідчих дій, які використано під час удосконалення 

проєкту КПК України, їх позитивно оцінило та взяло до уваги Головне слідче 

управління МВС України, а також було впроваджено в освітній процес 

Національної академії внутрішніх справ України [278]. 

Науковець А. П. Гагаловська в кандидатській дисертації «Слідчі та інші 

кримінально-процесуальні дії як засоби формування доказів» (2012) розглянула 

історію вчення про інститут слідчих дій: поняття, характеристику, класифікацію 

слідчих дій як засобів формування доказів, запропонувала напрями 

вдосконалення слідчих дій як засобів формування доказів, а саме: допитів, очної 

ставки, відтворення обстановки й обставин події; акцентувала увагу на 

використанні спеціальних знань під час проведення слідчих дій. У роботі 

досліджено інші процесуальні дії як засоби формування доказів на досудових 

стадіях кримінального процесу, зокрема: витребування предметів і документів, 

подання предметів і документів, відібрання пояснень від громадян або посадових 

осіб; а також способи фіксації проведення слідчих та інших процесуальних дій на 

досудових стадіях кримінального процесу [54]. 

У дисертації «Процесуальні і тактичні особливості провадження 

невідкладних слідчих дій» (2012) І. І. Войтович дослідив поняття та правову 

сутність невідкладних слідчих дій, запропонував класифікацію невідкладних 

слідчих дій, окреслив тактичні засади провадження й особливості професійного 

захисту під час провадження невідкладних слідчих дій [49]. 

У праці «Проведення слідчих (розшукових) дій» (2016) С. Ю. Карпушин 

здійснив комплексне дослідження підстав і порядку проведення слідчих 

(розшукових) дій. У роботі схарактеризовано поняття та систему слідчих 
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(розшукових) дій, загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій, 

досліджено підстави й процесуальний порядок проведення вербальних, 

невербальних і змішаних слідчих (розшукових) дій: допиту, одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб, огляду, освідування, обшуку, пред’явлення 

для впізнання, слідчого експерименту, проведення експертизи. Автор з’ясував 

підстави проведення слідчих (розшукових) дій у невідкладних випадках, 

повторних слідчих (розшукових) дій [105]. 

Проведенню слідчих дій у житлі або іншому володінні особи присвячено 

кандидатську дисертацію Т. О. Борець. У роботі визначено основні ознаки, 

сутність і завдання слідчих дій, що проводять у житлі чи іншому володінні особи, 

висвітлено кримінально-процесуальні гарантії забезпечення прав особи під час 

проведення цих слідчих дій, розглянуто особливості прокурорського нагляду та 

судового контролю [36]. 

У НАВС захищено дисертаційні роботи, присвячені проведенню окремих 

слідчих дій. Зокрема, у дослідженні «Проблема эффективности 

освидетельствования при расследовании уголовных дел» (1989) В. Г. Глєбов 

розглянув сутність й ефективність цієї слідчої дії [100, с. 78]. Л. Д. Удалова в 

кандидатській дисертації «Тактико-психологические основы предъявления для 

опознания и достоверность его результатов» (1992) проаналізувала зміст і 

психологічний механізм впізнання, процесуальні гарантії забезпечення 

достовірності результатів пред’явлення для впізнання, тактику цієї слідчої дії 

[100, с. 114]. У зв’язку із внесеними змінами до КПК України 2006 року 

І. В. Басиста захистила кандидатську дисертацію «Пред’явлення особи для 

впізнання поза її візуальним спостереженням», у якій визначила місце 

пред’явлення для впізнання в структурі слідчих дій, процесуальний порядок 

пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням особи та його 

тактику [71, с. 46]. Сучасні проблеми допиту, його процесуальні, організаційні й 

тактичні аспекти аналізував у дисертації В. К. Весельський [100, с. 190]. 

Проблеми освідування проаналізовано в дисертації С. С. Клочуряка «Освідування 

в системі слідчих (розшукових) дій» (2013), у якій схарактеризовано цю 
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самостійну слідчу (розшукову) дію, а також процесуальний порядок і тактичні 

прийоми її проведення [69, c. 47]. Відібранню зразків для експертизи присвячено 

дисертацію С. О. Коропецької. Авторка розглянула правовий зміст отримання 

зразків для експертизи в кримінальному провадженні, регламентацію відібрання 

зразків біологічного походження та організаційні й тактичні аспекти їх 

відібрання [70]. Науковець І. А. Жалдак вивчала питання тактики одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб [80]; А. О. Нечваль – тактичні 

прийоми проведення обшуку в житлі й іншому володінні особи [179].  

В інших закладах вищої освіти України досліджували питання огляду місця 

події, обшуку [5; 67; 227] тощо. 

Цикл наукових праць, серед яких монографії та посібники, присвятив 

проведенню слідчих (розшукових) дій загалом і тактиці окремих з них 

К. О. Чаплинський. З-поміж найґрунтовніших його робіт слід виокремити такі: 

«Тактика проведення окремих слідчих дій» [274], «Тактика пред’явлення для 

впізнання при розслідуванні злочинів проти життя, здоров’я, волі та статевої 

недоторканості особи» [273], «Тактичне забезпечення проведення слідчих 

дій» [275].   

Знаний учений С. М. Стахівський у докторській дисертації «Кримінально-

процесуальні засоби доказування» (2005) розглядав у межах окремого розділу 

слідчі дії як основні засоби збирання доказів [235, c. 294–360] та визначив їх як ту 

частину процесуальних дій, які спрямовані на збирання і перевірку доказів у 

кримінальній справі й відрізняються від решти дій слідчого силою 

процесуального примусу [234, c. 20]. Слідчі дії класифіковані дослідником на 

вербальні, нонвербальні та змішані. 

Окремі положення дисертації були опубліковані С. М. Стахівським у низці 

посібників, монографій, довідників тощо. Зокрема, слід зазначити про науково-

практичний посібник «Слідчі дії як основні засоби збирання доказів» (2009), у 

якому розглянуто поняття і систему слідчих дій, схарактеризовано види слідчих 

дій та процесуальний порядок їх проведення, окреслено шляхи вдосконалення 

слідчої практики й законодавства України [233]. 
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У докторській дисертації «Теоретичні засади отримання вербальної 

інформації у кримінальному процесі України» (2007) Л. Д. Удалова 

проаналізувала нагальні проблеми отримання вербальної інформації в процесі 

проведення слідчих дій, зокрема допиту, очної ставки, пред’явлення для 

впізнання, відтворення обстановки й обставин події, обшуку. Авторка поглибила 

розуміння допиту як одного зі способів отримання вербальної інформації, 

проаналізувала різні види цієї слідчої дії, зокрема допиту експерта та 

спеціаліста [255]. 

Досліджуючи проблеми вдосконалення слідчої практики, В. П. Бахін у своїй 

докторській дисертації виокремлював критерії ефективності криміналістичних 

рекомендацій щодо проведення слідчих дій, серед яких: а) економія часу на 

засвоєння певного способу дії; б) економія часу на виконання рекомендації; 

в) співвідношення частки простих (шаблонних) і творчих (складних) елементів 

дій; г) розширення можливостей контролю за діями, які виконують, повторення їх 

за умов необхідності; д) спрощення використання результатів дії; е) межі 

використання рекомендації (визначені ситуації, за яких її може бути застосовано) 

[27, c. 23–24]. 

Слідчі дії крізь призму криміналістичних прийомів і засобів слідчої 

діяльності аналізував В. С. Кузьмічов. Саме цьому аспекту присвячено його 

докторську дисертацію «Слідча діяльність: сутність, принципи, криміналістичні 

прийоми та засоби здійснення» (1996), монографії «Теория и практика 

следственной деятельности» (1997), «Криміналістичний аналіз розслідування 

злочинів» (2000), а також низку статей. Учений-криміналіст стверджував, що в 

межах кримінально-процесуальної науки тривав процес накопичення, 

усвідомлення та узагальнення знань про прийоми й засоби роботи з доказами та 

цілком закономірно дійшов висновку, що проведення слідчих дій поза формою і 

порядком, встановленими законом, є грубим порушенням конституційних прав та 

свобод, а за умови дотримання вимог закону – правомірними, потрібними й 

необхідними засобами здійснення слідчої діяльності [153, с. 27, 104–105]. 
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У дисертаційних роботах учені акцентували увагу й на питаннях окремих 

умов проведення слідчих (розшукових) дій. Зокрема, у дослідженні «Законність та 

обґрунтованість проведення слідчих дій як гарантія прав і свобод учасників 

кримінального судочинства» (2009) О. А. Струць детально розглянула структуру 

правових і фактичних підстав для провадження слідчих дій, що у своїй сукупності 

забезпечують обґрунтованість їх проведення; проаналізувала механізм реалізації 

судового захисту конституційних прав та свобод учасників кримінального 

судочинства під час проведення слідчих дій, роль прокурорського нагляду й 

відомчого контролю в забезпеченні законного та обґрунтованого провадження 

слідчих дій [240]. 

У кандидатській дисертації Л. П. Ковтуненко дослідила питання 

ситуаційної обумовленості тактики слідчих дій [112]. 

Правові та криміналістичні проблеми вдосконалення кримінально-

процесуальної діяльності на матеріалах органів внутрішніх справ України 

дослідив В. І. Галаган у своїй докторській дисертації (2003). Зокрема, у 

монографії «Проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності 

органів внутрішніх справ України» (2002) вчений зазначив, що кримінально-

процесуальна діяльність ґрунтується на процесуальних діях [55, с. 43–44]. 

У вітчизняній криміналістиці досліджено питання проведення слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування окремих видів корупційних злочинів. До 

прикладу, першочергові слідчі дії під час розслідування розкрадань у банківських 

структурах проаналізував у кандидатській дисертації С. О. Удовіченко [256]. 

Отже, у більшості вітчизняних монографічних робіт, присвячених 

дослідженню слідчих (розшукових) дій, розглянуто їх загальнотеоретичні 

положення, класифікація, співвідношення з іншими діями слідчого (процесуальні 

дії, заходи забезпечення кримінального провадження тощо), проведення 

негласних (слідчих) розшукових дій, сформульовано пропозиції щодо відповідних 

змін і доповнень до кримінального процесуального законодавства. Для 

розроблення питань проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою важливе значення мають 
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дослідження розслідування корупційних злочинів, слідчих дій у житлі або іншому 

володінні особи, огляду місця події, допиту, одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб, обшуку, освідування, використання спеціальних знань, 

заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасового доступу 

до речей і документів, а також протидії розслідуванню службових злочинів. 

Таким чином, з ХІХ ст. у кримінальному процесуальному законодавстві та 

законі про кримінальну відповідальність було передбачено норми щодо 

хабарництва й особливий порядок його розслідування. Проведення слідчих 

(розшукових) дій було орієнтовано передусім на повноваження службової особи, 

яка використовувала займану посаду для отримання незаконної вигоди.  

Генеза нормотворчої та правозастосовної діяльності в Україні з протидії 

хабарництву зумовила необхідність створення спеціальних правоохоронних 

органів і суду та запровадження особливих порядків кримінального провадження 

щодо окремої категорії осіб. Зокрема, КПК України до таких осіб – суб’єктів 

кримінальних правопорушень відносить: народного депутата України; суддю, 

суддю Конституційного Суду України, суддю ВАКС, а також присяжного на час 

виконання ним обов’язків у суді, Голову, заступника Голови, члена Вищої ради 

правосуддя, Голову, заступника Голови, члена Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України; кандидата в Президенти України; Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини; Голову, іншого члена Рахункової палати; депутата 

місцевої ради; адвоката; Генерального прокурора, його заступника, прокурора 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; Директора та працівників 

Національного антикорупційного бюро України; Голову Національного агентства 

з питань запобігання корупції, його заступника [148]. 

Проведення слідчих дій у справах про хабарництво спочатку 

регламентували як особливу форму провадження (залежно від суб’єкта злочину – 

державного службовця). Нині в разі одержання неправомірної вигоди народним 

депутатом України, депутатом місцевої ради, суддею, адвокатом, Генеральним 

прокурором та іншими посадовцями слідчі (розшукові) дій проводять відповідно 
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до положень глави 37 «Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб» 

КПК України. 

У радянський період на дисертаційному рівні досліджували питання 

порушення кримінальної справи та початку розслідування хабарництва; 

першочергових слідчих дій і тактики проведення окремих слідчих дій, а також 

аналізували початковий та подальший етапи розслідування справ про 

хабарництво. 

З 1991 року вітчизняні криміналісти розроблювали положення методики 

розслідування хабарництва, у складі якої виокремлювали тактику початкових 

слідчих дій, типові ситуації в процесі розслідування хабарництва. Згодом 

відповідні криміналістичні рекомендації стали враховувати нове антикорупційне 

законодавство України. У методиці актуалізовано питання тактики проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема негласних, у кримінальних 

провадженнях про службові злочини. Акцентовано на допиті заявника, свідків, 

підозрюваного; огляді місця події; обшуку; пред’явленні для впізнання службових 

осіб; слідчому експерименті. 

На підставі комбінування негласних заходів і слідчих (розшукових) дій 

відповідно до слідчих ситуацій запропоновано алгоритми розслідування 

хабарництва, виокремлено типові слідчі (розшукові) та негласні слідчі 

(розшукові) дії як засоби отримання доказів.  

 

 

1.2. Види й загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій під 

час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою 

 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України містить поняття слідчих 

(розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) 

дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже 

отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. 
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У наукових джерелах містяться й інші визначення слідчих (розшукових) 

дій, що всебічно їх характеризують, надають можливість виявити суттєві ознаки. 

Слідчі (розшукові) дії – це регламентовані кримінальним процесуальним 

законом процесуальні дії, які здійснює уповноважена особа і становлять 

сукупність пошукових, пізнавальних і засвідчувальних операцій, спрямованих на 

отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні [144]. Дослідник С. Ю. Карпушин 

визначає слідчі (розшукові) дії як вид процесуальних дій, що проводять з метою 

збирання, перевірки, дослідження, оцінки й використання доказів уповноваженою 

службовою особою відповідно до вимог кримінального процесуального 

законодавства в процесі розслідування кримінальних правопорушень [106, с. 78]. 

Слідчі дії – це регламентовані кримінально-процесуальним законом 

процесуальні дії щодо формування й перевірки доказів, які проводять уповноважені 

на те особи з метою встановлення і доказування фактичних обставин, що мають 

значення для кримінальної справи, передбачають детальну процедуру проведення й 

оформлення, забезпечені кримінально-процесуальним примусом [54, с. 8]. 

Науковець П. А. Лупінська визначала слідчі дії як вид процесуальних дій, 

що мають своєю метою та змістом одержання доказів. Вона слушно зауважила, 

що вони ґрунтуються на пізнавальних і засвідчувальних моментах, що й відрізняє 

ці дії від інших процесуальних дій, які проводить слідчий. Кожна конкретна 

слідча дія припускає використання певних пізнавальних прийомів: порівняння, 

вимірювання, моделювання, опис тощо. Для більшості слідчих дій мету 

проведення визначено безпосередньо в законі [166, c. 190]. 

Із цього приводу С. М. Стахівський зазначав, що слідчі дії – це частина 

процесуальних дій, спрямованих на збирання та перевірку доказів у кримінальній 

справі, які відрізняються від решти дій слідчого силою процесуального 

примусу [233, c. 59]. 

Свого часу З. З. Зінатуллін  стверджував, що державний примус – це 

застосовуваний компетентними органами й посадовими особами держави у формі 

спеціальних актів і в межах правових норм психічний, фізичний і матеріальний 
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вплив на суб’єктів суспільного життя (особу) з метою підпорядкування їхніх волі 

й поведінки втіленим у законі інтересам і волі суспільства та держави [94, c. 6]. 

Без застосування примусу неможливо ефективно протидіяти тим учасникам 

кримінального судочинства, які не бажають сумлінно виконувати покладені на 

них кримінально-процесуальним законом обов’язки [172, c. 72]. Передбачена 

процедура проведення слідчих дій і, як наслідок, можливість застосування 

державного примусу, додатково аргументував Ю. В. Гаврилін, відрізняють слідчі 

дії від інших процесуальних способів формування доказів [52, с. 6]. 

Проводячи допит службової особи – хабарника, слідчий змушений 

мимоволі втручатися в її особисте життя, життя близьких осіб. Виразніше 

процесуальний примус виявляється під час проведення освідування, обшуку, 

отримання зразків для експертизи. 

Отже, одна з характеристик слідчих (розшукових) дій – забезпеченість їх 

процесуальним примусом, що сприяє підвищенню ефективності їх проведення, 

створює сприятливі умови для якомога швидшого, повного й неупередженого 

розслідування кримінального провадження.  

З-поміж ознак слідчих (розшукових) дій слід виокремити такі: 

пізнавальність (пізнавальний характер), процесуальна форма (процесуальний 

характер), розшукова спрямованість [144], процесуальний примус. В інших 

наукових джерелах пропонують ширший перелік ознак слідчих дій [278, с. 6]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає такі види слідчих 

(розшукових) дій:  

1) допит (ст. 224–226, 232, 351–354, 356, 567);  

2) пред’явлення особи для впізнання (ст. 228, 232, 355);  

3) пред’явлення речей для впізнання (ст. 229, 232, 355);  

4) пред’явлення трупа для впізнання (ст. 230);  

5) обшук (ст. 233–236);  

6) огляд місцевості, приміщення, речей та документів (ст. 237, 361);  

7) огляд трупа (ст. 238);  

8) огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239);  



48 

 

9) слідчий експеримент (ст. 240);  

10) освідування особи (ст. 241);  

11) проведення експертизи (ст. 242–244); 

12) отримання зразків для експертизи (ст. 245). 

Самостійну групу слідчих (розшукових) дій становлять НСРД. Згідно з ч. 1 

ст. 246 КПК України, НСРД – це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості 

про факт  і методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком 

випадків, передбачених КПК України. Негласні слідчі (розшукові) дії – це новий 

для вітчизняного кримінального процесуального законодавства інститут, що має 

на меті забезпечити підвищення ефективності діяльності органів досудового 

розслідування з розкриття та розслідування злочинів, який у кримінальному 

процесуальному законодавстві низки європейських країн відомий як спеціальні 

слідчі дії [136, c. 274]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України регламентує проведення 

таких НСРД:  

1) аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260);  

2) накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261);  

3) огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262);  

4) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263);  

5) зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264);  

6) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи (ст. 267);  

7) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268);  

8) спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269);  

9) моніторинг банківських рахунків (ст. 269-1) 

10) аудіо,- відеоконтроль місця (ст. 270);  

11) контроль за вчиненням злочину (ст. 271);  

12) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації (ст. 272);  
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13) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження 

(ст. 274). 

У науковій літературі слідчі (розшукові) дії класифікують за різними 

критеріями: обсягом предмета пошуку чи пізнання; кількістю проведення однієї і 

тієї самої слідчої (розшукової) дії; проміжком часу, коли слідча (розшукова) дія 

повинна бути проведена; рівнем обов’язковості її проведення; способом 

одержання інформації; можливістю розголошення інформації про факт і методи 

проведення дії тощо [136; 140; 143; 145; 164; 195; 229; 232; 246]. 

Детальніше проаналізуємо окремі класифікаційні групи слідчих 

(розшукових) дій, які мають значення для здійснення завдань дисертаційного 

дослідження щодо проведення їх у кримінальних провадженнях про одержання 

неправомірної вигоди. 

Зокрема, А. В. Смирнов і К. Б. Калиновський слідчі дії поділяють на групи 

залежно від спільності їх операційної структури (сукупності прийомів і засобів 

пізнання та засвідчення їх процедури й результатів): перша група пов’язана з 

«непримусовим спостереженням» – це огляд, освідування, слідчий експеримент; у 

другій групі слідчих дій використовують спостереження важкодоступних 

об’єктів – обшук, арешт кореспонденції та контроль переговорів; у третій групі 

слідчих дій застосовують розпитування – допит, очну ставку, впізнання й 

перевірку показань; четверта група охоплює слідчі дії, завданням яких є 

дослідження прихованої інформації – експертиза [230, с. 144–146]. 

Слідчі дії за методами відображення фактичних даних поділяють на три 

групи: 1) які ґрунтуються на методі розпитування (допит, очна ставка, 

призначення експертизи); 2) які ґрунтуються на безпосередньому спостереженні, 

поєднаному з прийомами активного впливу на відображуваний об’єкт (огляд, 

освідування, обшук, отримання зразків для порівняльного дослідження, слідчий 

експеримент); 3) які ґрунтуються на поєднанні методів розпитування й 

спостереження (пред’явлення для впізнання та перевірка показань на 

місці) [286, с. 35]. 
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Цікавою в криміналістичному аспекті є класифікація слідчих дій, 

запропонована Р. А. Усмановим: 1) пов’язані з вивченням матеріальних слідів 

злочину (огляд, обшук, виїмка, проведення судової експертизи); 2) пов’язані з 

вивченням ідеальних слідів злочину (допит, очна ставка, пред’явлення для 

впізнання) [258, с. 78]. 

Залежно від прийомів отримання інформації С. А. Шейфер виокремлював 

такі слідчі дії: 

1) вербальні – унаслідок проведення яких одержують словесну інформацію 

(допити, очна ставка); 

2) нонвербальні – унаслідок проведення яких слідчий отримує інформацію, 

що міститься в об’єктах матеріального світу й виражається в предметно-

просторових ознаках (форма, колір, обсяг тощо). До них належать: огляд, 

освідування, обшук; 

3) змішані слідчі дії – унаслідок проведення яких одержують інформацію як 

словесну, так і ту, що міститься в об’єктах матеріального світу (пред’явлення для 

впізнання, експертиза, слідчий експеримент) [285, c. 35].  

Дослідники класифікують слідчі (розшукові) дії на невідкладні, початкові й 

подальші. Невідкладною може бути будь-яка слідча дія в разі, якщо зволікання з її 

проведенням становить загрозу для закріплення слідів злочину. Крім того, 

проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій визначається процесуально-

тактичною ситуацією, що складається на момент проведення слідчої (розшукової) 

дії та обумовлюється наявністю потреби в невідкладному (негайному) припиненні 

кримінального правопорушення чи його запобіганні, виявленні, закріпленні, 

вилученні та дослідженні доказів з метою встановлення обставин, що мають 

значення для кримінального провадження, за наявності об’єктивної загрози їх 

втрати, знищення чи спотворення [106, с. 79].  

Про проведення огляду місця події в невідкладних випадках до внесення 

відомостей до ЄРДР зазначено в ч. 3 ст. 214 КПК України. Інструкція 

з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 

підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним 
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правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджена наказом МВС 

України від від 7 лип. 2017 р. № 575, передбачає, що після надходження до органу, 

підрозділу поліції інформації про вчинення кримінального правопорушення та 

внесення інформації до ЄРДР здійснюють комплекс першочергових заходів і 

невідкладних слідчих (розшукових) дій (п. 4). 

Початкові й наступні слідчі дії проводять, відповідно, на початковому й 

подальшому етапах розслідування, вони залежать від особливостей слідчої 

ситуації [62, с. 73].  

Така класифікація загалом є обґрунтованою, вона поєднує положення 

кримінального процесу та криміналістики, зокрема криміналістичної методики 

(щодо етапів), має вагоме значення для формування рекомендацій з розслідування 

окремих видів злочинів, серед яких – одержання неправомірної вигоди. 

Співвідносячи цю класифікацію з особливостями розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою, пропонуємо поділяти слідчі 

(розшукові) дії за моментом їх проведення, передбаченим кримінальним 

процесуальним законодавством України, на невідкладні й інші. Практика 

розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України, засвідчує, що як 

невідкладні слідчі (розшукові) дії найчастіше проводять обшук, освідування, 

огляд місця події, допит підозрюваного, призначення судових експертиз (нерідко 

у зв’язку із затриманням на місці злочину). Ці невідкладні процесуальні дії 

проводять без зволікання за необхідності перевірки інформації про злочин або 

негайно після внесення відомостей до ЄРДР.  

Іншими слідчими (розшуковими) діями є огляд речей та документів, допит 

свідків і потерпілого, пред’явлення речей для впізнання, пред’явлення особи для 

впізнання, слідчий експеримент. Момент і послідовність їх проведення 

обумовлені слідчими ситуаціями розслідування, тому залежно від них ці 

процесуальні засоби можуть бути як початковими, так і наступними. 

Класифікацію слідчих (розшукових) дій на невідкладні й такі, проведення 

яких може бути відкладено на інший період часу (інші) залежно від визначення 
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проміжку, у який дія повинна бути проведена, пропонують Л. Д. Удалова, 

В. В. Рожнова та Д. П. Письменний [146, c. 170]. 

Схожу позицію обстоює А. П. Гагаловська, яка залежно від етапу 

досудового слідства поділяє слідчі дії на першочергові й подальші. Перші мають 

на меті одержання початкових відомостей і не вимагають до свого проведення 

інших слідчих дій. Другі, навпаки, проводять після інших слідчих дій. 

Першочерговими, зазначає дослідниця, слід визнати ті дії, з яких здебільшого 

починають розслідування до встановлення особи підозрюваного, пред’явлення 

йому обвинувачення, або слідчі дії, які проводить орган дізнання незалежно від 

тяжкості злочину протягом десяти діб після порушення кримінальної справи [53, 

с. 46]. Це засвідчує ситуаційну обумовленість проведення слідчих (розшукових) 

дій, зокрема під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою 

особою. 

Розвиваючи зазначені вище наукові позиції, ми вважаємо доречною 

диференціацію слідчих (розшукових) дій залежно від етапу кримінального 

провадження, зокрема у справах про одержання неправомірної вигоди, а саме – 

початкового, подальшого та завершального.  

Початковий етап кримінального провадження пов’язаний з моментом 

внесення відомостей до ЄРДР: він починається з нього або з моменту проведення 

огляду місця події. У ч. 3 ст. 214 КПК України зазначено, що огляд місця події в 

невідкладних випадках може бути проведено до внесення відомостей до ЄРДР, 

що здійснюють негайно після завершення огляду. Саме в такий спосіб 

законодавець визначив початковий етап, на якому особи, уповноважені на 

проведення слідчих (розшукових) дій, отримують право на їх проведення [144]. 

Під час подальшого етапу кримінального провадження, зокрема справ про 

одержання неправомірної вигоди, за допомогою низки слідчих (розшукових) дій 

забезпечують збір, дослідження й оцінку доказів. Подальший етап передбачає 

значний обсяг складних для проведення слідчих (розшукових) дій, реалізацію 

тактичних операцій, що спрямовані на виявлення всіх співучасників злочину, 
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збирання доказів їх причетності до вчиненого, встановлення всіх епізодів 

злочинної діяльності. 

Подальший і завершальний етапи кримінального провадження суттєво 

різняться. Головна мета завершального етапу – «закріпити» винуватість 

підозрюваного за допомогою всієї сукупності доказів, зібраних на попередніх 

етапах. 

На завершальному етапі кримінального провадження здійснюють усебічне 

оцінювання проведеної слідчим роботи у справі, зібраних доказів. Вивчають 

заявлені у справі клопотання підозрюваного, його захисника, вказівки 

прокурора – процесуального керівника, документи слідчого судді й інші 

матеріали, стан їх опрацювання. На цьому етапі слідчий додатково спрямовує 

запити в різні підприємства, установи, організації для отримання довідкової 

інформації, необхідної для характеристики особи підозрюваного, що враховує суд 

під час призначення покарання. Вивчають і наявність протидії розслідуванню, 

ужиті заходи, прогнозують можливі перепони в проходженні кримінального 

провадження в судових стадіях. Після завершення цієї роботи слідчий приймає 

остаточне рішення про закінчення розслідування.  

Водночас на завершальному етапі може постати необхідність проводити 

додаткові або повторні слідчі (розшукові) дії. Згідно з результатами аналізу 

практики, здійсненим М. Є. Мерецьким, на завершальному етапі допитували 

обвинуваченого – у 82,4 % кримінальних справ, свідків – у 79,4 % випадків, 

призначали додаткові експертизи – 34,1 %, проводили повтор всієї частини 

роботи у справі – 22,7 %; майже в усіх кримінальних справах (96,9 %) допитували 

потерпілого або його законного представника [171, c. 210]. 

Ми встановили, що на завершальному етапі кримінального провадження 

про одержання неправомірної вигоди слідчий: 

– усуває недоліки проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема тактичних 

операцій; 

– аналізує ефективність проведених процесуальних дій, як окремих, так і 

загалом; 
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– досліджує повноту перевірки висунутих версій щодо способу злочину, 

мотивів, мети й обґрунтованість остаточної з них, що стає основою предмета 

доказування одержання неправомірної вигоди; 

– з’ясовує та усуває суперечності між різними доказами, їх джерелами, 

інформацією, отриманою під час оперативно-розшукових заходів; 

– уживає заходів щодо забезпечення відшкодування збитків, завданих 

кримінальним правопорушенням; 

– розглядає, аналізує та, за можливості, задовольняє клопотання учасників 

кримінального провадження; 

– вивчає питання щодо необхідності проведення додаткових або повторних 

слідчих (розшукових) дій, зокрема певних тактичних операцій; 

– виконує обліково-реєстраційну роботу в кримінальному провадженні про 

одержання неправомірної вигоди. 

Отже, залежно від етапу кримінального провадження про одержання 

неправомірної вигоди службовою особою слідчі (розшукові) дії поділяють на ті, 

які проводять на початковому, подальшому та завершальному етапах. 

У контексті розслідування такого корупційного злочину, як одержання 

неправомірної вигоди, має значення поділ слідчих (розшукових) дій на ті, що: 

1) проводять за участю понятих (обшук, освідування особи, огляд, пред’явлення 

особи для впізнання, пред’явлення речей для впізнання, слідчий експеримент) і 

без їх участі (допит, огляд документів, отримання зразків для експертизи, 

проведення експертизи); 2) потребують винесення окремої постанови, яка містила 

б підстави й мотиви їх проведення (обшук, освідування, проведення експертизи), і 

дії, які не потребують винесення такої постанови (допит, слідчий експеримент, 

пред’явлення для впізнання); 3) слідчі дії, проведення яких передбачає 

санкціонування прокурором або/і одержання судового дозволу (обшук, 

освідування, примусове отримання біологічних зразків для експертизи), і ті, для 

яких така процедура не потрібна (проведення експертизи, допит тощо). 

За суб’єктом слідчі (розшукові) дії поділяють на одноособові й колективні. 

Більшість слідчих (розшукових) дій проводить слідчий одноосібно, без допомоги 
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інших осіб. До колективних слідчих (розшукових) дій, зокрема негласних, 

належать: слідчий експеримент, пред’явлення для впізнання, зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних 

інформаційних систем, арешт, огляд і виїмка кореспонденції. До проведення цих 

дій слідчий залучає працівників правоохоронних органів, установ зв’язку. В 

освідуванні підозрюваного, свідка бере участь лікар або інший фахівець, під час 

огляду особи іншої статі слідчий не може бути присутній, якщо огляд передбачає 

оголення цієї особи. Однак і в такій ситуації слідчий повинен здійснювати 

керівництво проведенням слідчої (розшукової) дії та скеровувати поведінку її 

учасників. 

У науковій літературі пропонують різні переліки слідчих (розшукових) дій, 

які проводять у випадку розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою та інших корупційних кримінальних правопорушень. З-поміж 

інших до корупційних злочинів належать правопорушення, передбачені в 

примітці до ст. 45 КК України [141]. 

На думку М. К. Камінського, найтиповішими слідчими діями в процесі 

розслідування розкрадань державного майна, учинених шляхом присвоєння, 

розтрати, зловживання службовим становищем (належать до корупційних 

злочинів), є: затримання на місці злочину; особистий обшук затриманих; обшук за 

місцем їх роботи та проживання; накладення арешту на майно розкрадачів; огляд 

або виїмка документів; допити підозрюваних або осіб, що відповідають за 

зловживання, виявлені під час ревізій; допити свідків; огляди та виїмки 

документів, що можуть стати речовими доказами; огляди виробничих приміщень, 

складів тощо [103, c. 21]. 

У справах про одержання хабаря типовими першочерговими слідчими 

діями, на думку В. В. Степанова, є: допит заявника, обшук, затримання хабарника, 

зокрема затримання на місці злочину, особистий обшук, огляд предмета хабаря, 

допит підозрюваного, огляд і вилучення (виїмка) документів, накладення арешту 

на майно, допит свідків [238, с. 160]. 
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У процесі доказування хабарництва В. М. Ліщенко пропонує проводити такі 

слідчі дії: допит заявника, допит свідків, обшук, виїмку, затримання підозрюваного, 

допит підозрюваного, допит посередника в хабарництві, у разі потреби – перевірку 

показань на місці, пред’явлення для впізнання фізичних осіб (заявника чи 

підозрюваного), документів і предметів (предмета хабаря), накладення арешту на 

кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку, огляд і виїмку 

кореспонденції, експертизу, допит обвинуваченого [162, с. 125–148]. 

Натомість у разі виявлення ознак одержання неправомірної вигоди 

службовою особою підприємства, установи, організації під час документальних 

ревізій, аудиторських перевірок тощо головний напрям розслідування з метою 

перевірки інформації про корупційний злочин полягає в проведенні слідчих 

(розшукових) і процесуальних дій: допиту осіб, які заявили про правопорушення; 

допиту осіб, інформація про яких міститься в початковому повідомленні про 

корупційний злочин; огляду місця події, тимчасового доступу до речей і 

документів, огляду й вилучення документів; виявлення та дослідження 

матеріальних слідів учиненого злочину; експертного дослідження речових 

доказів; проведення обшуків та інших слідчих (розшукових) дій; вивчення 

нормативних документів, що регулюють службову діяльність посадовця, 

підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди, і використання в процесі 

доказування інформації, що міститься в ній. У разі підтвердження початкових 

даних розслідування одержання неправомірної вигоди продовжують шляхом 

закріплення їх, встановлення обставин учиненого, співучасників, ступеня їх 

винуватості [97, с. 122]. 

Згідно з узагальненими результатами анкетування працівників поліції, під 

час розслідування одержання неправомірної вигоди проводять такі слідчі 

(розшукові) дії:  

– обшук (85,0 %); 

– допит (74,5 %); 

– одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (41,6 %); 

– призначення та проведення експертизи (73,4 %); 
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– освідування особи (54,2 %); 

– огляд документів (39,6 %); 

– огляд речей (51,8 %); 

– огляд приміщення (огляд житла чи іншого володіння особи) (46,0 %); 

– отримання зразків для експертизи (38,8 %); 

– залучення спеціаліста в слідчі (розшукові) дії (37,0 %); 

– слідчий експеримент (14,5 %); 

– огляд місця події (огляд місцевості) (55,3 %); 

– пред’явлення для впізнання (9,5 %) (додаток А). 

Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою має відповідати вимогам, встановленим 

КПК України. Крім цього, є процесуальні особливості й тактичні рекомендації з 

проведення слідчих (розшукових) дій у цих кримінальних провадженнях. 

Зокрема, слід розглянути вимоги до невідкладних слідчих (розшукових) дій. 

Спільною метою для слідчих (розшукових) дій є отримання (збирання) 

доказів або перевірка вже отриманих доказів у кримінальному провадженні про 

одержання неправомірної вигоди службовою особою.  

Підставою для проведення обшуку в кримінальних провадженнях про 

одержання неправомірної вигоди службовою особою є наявність достатніх 

відомостей, що засвідчують можливість виявлення та фіксації відомостей про 

обставини одержання неправомірної вигоди, відшукання майна, яке було здобуте 

внаслідок учинення цього корупційного злочину. Під час обшуків проводять 

певний погоджений комплекс дій – тактичну або оперативно-тактичну 

операцію [135, c. 158]. 

Слідчий має забезпечити належне процесуальне оформлення проведення 

обшуку. Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводять на підставі ухвали 

слідчого судді місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції 

якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАКС, – на підставі 

ухвали слідчого судді ВАКС. Слідчий за погодженням із прокурором або 
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прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. 

Усі види обшуку проводять у присутності понятих незалежно від застосування 

безперервного відеозапису під час його проведення. 

Метою допиту в кримінальному провадженні про одержання неправомірної 

вигоди службовою особою є отримання слідчим інформації від особи, яку 

допитують, про подію злочину, пов’язані з нею обставини, співучасників, свідків, 

очевидців та ін. Особливим видом є одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях (ч. 9 

ст. 224 КПК України). 

Фактичними підставами проведення допиту є наявність достатніх 

відомостей, що обґрунтовують необхідність проведення цієї слідчої (розшукової) 

дії для встановлення обставин одержання неправомірної вигоди службовою 

особою. 

З-поміж тактичних особливостей проведення такого допиту слід 

виокремити такі: 

а) проведення допиту в службовому кабінеті слідчого, в окремих випадках – 

в іншому місці, за погодженням із допитуваною особою. Свідків допитують 

окремо; 

б) урахування участі адвоката під час проведення допиту учасників 

одержання неправомірної вигоди для уникнення потенційно можливої протидії 

проведенню слідчої (розшукової) дії; 

в) роз’яснення допитуваному його прав та обов’язків, відповідальності, 

порядку проведення процесуальної дії. Свідка попереджають про кримінальну 

відповідальність за відмову давати показання та за дачу завідомо неправдивих 

показань, потерпілого – за дачу завідомо неправдивих показань; 

г) забезпечення безпеки учасників допиту, нерозголошення конфіденційної 

інформації; 

д) обмеження часу проведення допиту: не більше ніж вісім годин на день, 

без перерви – понад дві години. 
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Мета призначення та проведення експертизи в кримінальному провадженні 

про одержання неправомірної вигоди службовою особою полягає у використанні 

спеціальних знань у галузі науки й техніки, мистецтва або ремесла для з’ясування 

обставин учиненого корупційного злочину.  

Відповідно до ст. 242 КПК України, підставою проведення експертизи є 

залучення експертної установи, експерта або експертів, сторонами кримінального 

провадження або слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках і 

порядку, передбачених ст. 244 цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, що 

мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. 

Призначаючи судову експертизу під час розслідування злочину, 

передбаченого ст. 368 КК України, слідчий має ретельно підготуватися до неї – 

вивчити обставини справи й відповідні матеріали кримінального провадження, 

забезпечити отримання зразків для дослідження, здійснити довідково-

консультативну роботу тощо. Під час підготовки він виконує: 1) збирання 

необхідних матеріалів; 2) вибір моменту призначення судової експертизи; 

3) визначення предмета судової експертизи; 4) формулювання запитань експерту; 

5) вибір експертної установи або експерта [130, c. 547]. 

З призначенням судових експертиз органічно пов’язано залучення 

спеціаліста в слідчі (розшукові) дії.  

Найпоширенішою формою участі спеціаліста під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою є залучення його до таких 

слідчих (розшукових) дій, як слідчий огляд, обшук, отримання зразків для 

експертизи, допит. Слідчий, прокурор у досудовому розслідуванні або захисник 

під час судового розгляду мають право заявляти клопотання про залучення 

спеціаліста або використання його пояснень і допомоги. 

Спеціаліст зобов’язаний заявити самовідвід за наявності обставин, 

передбачених ст. 77–81 КПК України, а саме: 

1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем, членом сім’ї або близьким родичем сторони, заявника, потерпілого, 

цивільного позивача або цивільного відповідача; 
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2) якщо він брав участь у цьому самому провадженні як слідчий суддя, 

суддя, захисник або представник, свідок, експерт, спеціаліст, представник 

персоналу органу пробації, перекладач; 

3) якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані 

в результатах кримінального провадження або є інші обставини, що викликають 

обґрунтовані сумніви в його неупередженості [148]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 79 КПК України, спеціаліст не має права брати участі 

в кримінальному провадженні, якщо він проводив ревізію, перевірку тощо, 

матеріали яких використано в цьому провадженні [148]. 

Під час НСРД знання спеціаліста може бути використано у формах: надання 

консультацій; надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, 

складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи 

тощо); безпосередньої участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії [262, 

с. 29–30]. 

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою 

спеціаліст може бути залучений до надання безпосередньої технічної допомоги 

(фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення 

експертизи тощо) сторонами кримінального провадження в процесі досудового 

розслідування і судом під час судового розгляду [262, с. 28]. 

Метою проведення огляду в кримінальному провадженні про одержання 

неправомірної вигоди службовою особою є безпосереднє сприйняття, виявлення, 

вивчення та фіксація слідчим або прокурором стану, властивостей, ознак різних 

матеріальних об’єктів на місці вчинення злочину. На підставі даних, отриманих 

під час огляду місця, речей і документів, слідчий одержує відомості, на яких 

ґрунтуються формулювання та перевірка версій, їх використовують для 

планування розслідування, застосування комплексів тактичних прийомів слідчих 

(розшукових) дій або формування тактичних операцій. 

Проведення огляду в житлі або іншому володінні службової особи, її 

спільників або близьких осіб можливо за добровільною згодою власника житла 

(ч. 1 ст. 233 КПК України) або на підставі ухвали слідчого судді, крім невідкладних 
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випадків, зазначених у ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме пов’язаних із врятуванням 

життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у 

вчиненні злочину. Огляд житла або іншого володіння службової або іншої особи 

проводять за обов’язковою участю не менше ніж двох понятих незалежно від 

застосування науково-технічних засобів фіксування огляду. 

Під час анкетування слідчих було встановлено, що в кримінальних 

провадженнях про одержання неправомірної вигоди службовою особою 

проводили: 

– огляд речей (35 %); 

– огляд приміщення (огляд житла чи іншого володіння особи) (30 %); 

– огляд документів (40 %); 

– огляд місця події (огляд місцевості) (70 %); 

– освідування особи (60 %) (додаток А). 

Незалежно від особливостей кожного із зазначених вище видів слідчого 

огляду, усі вони ґрунтуються на загальних тактичних положеннях або принципах: 

своєчасності огляду, об’єктивності, повноті, активності, методичності й 

послідовності, безпечності, єдиного керівництва оглядом, застосування науково-

технічних засобів, методів і допомоги спеціалістів, дотримання криміналістичних 

правил поводження з об’єктами, використання допомоги громадськості [134, 

c. 252]. 

За загальним правилом слідчий або прокурор здійснює освідування 

підозрюваного, свідка чи потерпілого в кримінальному провадженні про 

одержання неправомірної вигоди для виявлення на їхньому тілі слідів 

кримінального правопорушення (відповідно до ч. 1 ст. 241 КПК України). Такими 

слідами можуть бути мікрочастинки або мікросліди спеціальних хімічних речовин 

(СХР), якими обробляють предмет неправомірної вигоди, що залишаються на 

кисті й пальцях рук корупціонера. 

У кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди 

службовою особою до освідування особи спеціалістів залучали у 80 % випадках 
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(додаток А). Такими спеціалістами можуть бути судові експерти-хіміки або 

інспектори-криміналісти слідчих підрозділів Національної поліції. 

Слідчому необхідно враховувати, що освідування, яке супроводжується 

оголенням освідуваної особи, здійснюють особи тієї самої статі. 

Серед НСРД, що проводять у кримінальному провадженні про одержання 

неправомірної вигоди службовою особою, превалюють: 

– контроль за вчиненням злочину (90,6 % узагальнених відповідей опитаних 

працівників поліції); 

– аудіо-, відеоконтроль особи (89,5 %); 

– спостереження за особою, річчю або місцем (53,4 %); 

– моніторинг банківських рахунків (45,2 %); 

– зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (50,4 %); 

– зняття інформації з електронних інформаційних систем (36,7 %); 

– аудіо-, відеоконтроль місця (45,8 %); 

– обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи (19,8 %); 

– арешт, огляд і виїмка кореспонденції (21,0 %); 

– виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації (12,5 %); 

– негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження 

(9,1 %); 

– установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (13,1 %) 

(додаток А). 

Такі самі НСРД проводили оперативно-розшукові підрозділи за особистою 

участю слідчого та за його дорученням під час розслідування злочинів, учинених 

з використанням службовою особою своїх повноважень, а саме: аудіо-, 

відеоконтроль особи; спостереження за особою, річчю або місцем; контроль за 

вчиненням злочину; обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи [23, с. 116]. 
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Отже, стисло схарактеризуємо НСРД, які найчастіше здійснюють у 

кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди службовою 

особою, а також процесуальні підстави їх проведення. 

Контроль за вчиненням злочину є НСРД, що регламентована ст. 271 

КПК України. У ч. 1 ст. 271 КПК України передбачено, що контроль за 

вчиненням злочину можуть здійснювати у випадках наявності достатніх підстав 

вважати, що готують учинення або вчиняють тяжкий чи особливо тяжкий злочин, 

і проводять у таких формах: 1) контрольована поставка; 2) контрольована й 

оперативна закупка; 3) спеціальний слідчий експеримент; 4) імітування 

обстановки злочину. 

Дослідження слідчої практики розслідування злочину, передбаченого 

ст. 368 КК України, засвідчило, що контроль за вчиненням злочину здійснювали в 

90,6 % випадків (додаток А). 

Прокурор у своєму рішенні про проведення контролю за вчиненням 

злочину зобов’язаний: 1) викласти обставини, які засвідчують відсутність під час 

цієї НСРД провокування особи на вчинення злочину; 2) зазначити про 

застосування спеціальних імітаційних засобів [148].  

Контроль за вчиненням одержання неправомірної вигоди здебільшого 

проводять у формі спеціального слідчого експерименту. Орган досудового 

розслідування має на меті встановити всіх можливих спільників, свідків, місць 

зберігання предметів неправомірної вигоди, майна, здобутого злочинним шляхом.  

За своєю сутністю спеціальний слідчий експеримент, як й інші форми 

контролю за вчиненням злочину, – це операції, оскільки є комплексом негласних 

заходів, об’єднаних єдиною метою та планом. Спеціальний слідчий експеримент – 

це форма контролю за вчиненням злочину, сутність якої полягає у створенні 

слідчим та оперативним підрозділом відповідних умов в обстановці, максимально 

наближеній до реальності, з метою перевірки справжніх намірів певної особи, у 

діях якої вбачаються ознаки тяжкого чи особливо тяжкого злочину, 

спостереження за її поведінкою та прийняттям нею рішень щодо вчинення 

злочину [134, c. 341]. 



64 

 

На підготовчому етапі мають бути передбачені в плані операції та окремі 

специфічні обставини: безпосередній фігурант – заявник про злочин, заходи щодо 

забезпечення його безпеки, зокрема технічні засоби, дії, за допомогою яких 

здійснюватимуть фіксацію дій службової особи-хабарника (аудіо-, відеоконтроль 

особи чи місця тощо). Для цього використовують заздалегідь ідентифіковані 

(помічені) грошові кошти або їхні несправжні (імітаційні) засоби – «кукли». 

Про результати контролю за вчиненням злочину складають протокол, до 

якого додають речі й документи, отримані під час проведення цієї НСРД. Якщо 

контроль за вчиненням злочину закінчується відкритим фіксуванням, про це 

складають протокол у присутності такої особи [148]. 

Аудіо-, відеоконтроль особи є різновидом втручання в приватне 

спілкування, яке проводять без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є 

достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, 

пов’язані з її діяльністю або місцем перебування, можуть містити відомості, які 

мають значення для досудового розслідування (ст. 260 КПК України). 

Цю НСРД проводили у 89,5 % випадків щодо розслідування одержання 

неправомірної вигоди (додаток А). 

Аудіо- та відеоконтроль особи передбачає спостереження за діями й 

розмовами осіб у житлі, іншому володінні або інших приміщеннях, транспортних 

засобах, інших місцях. Під час цієї дії здійснюють як спостереження за 

службовою особою-хабарником, так і відео- й аудіозапис інформації, що засвідчує 

ознаки вчинення протиправних дій [135, c. 158–159]. 

Спостереження за особою, річчю або місцем регламентовано ст. 269 КПК 

України. Зокрема, у цій нормі йдеться, що для пошуку, фіксації та перевірки під 

час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей 

про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, чи певної речі або 

місця в публічно доступних місцях можуть проводити візуальне спостереження за 

зазначеними об’єктами або візуальне спостереження з використанням 

відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження. 

Спостереження за особою проводять на підставі ухвали слідчого судді. 
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Під час розкриття злочину, передбаченого ст. 368 КК України, 

спостереження за особою, річчю або місцем проводили в 53,4 % випадків 

(додаток А). 

Цю НСРД здійснюють оперативні підрозділи, які спеціалізуються на 

візуальному спостереженні. 

Візуальне спостереження можуть проводити за місцем проживання 

службової особи, запідозреної в одержанні неправомірної вигоди, її спільників, за 

їхньою поведінкою, транспортними засобами тощо. Під час негласного заходу 

виявляють їхні зв’язки, можуть встановлювати місця зберігання предметів 

неправомірної вигоди й незаконно здобутого майна. 

Спостереження за особою, річчю або місцем супроводжується фотозйомкою 

або відеозаписом. За результатами спостереження складається протокол, до якого 

долучаються отримані фотографії та відеозапис. 

Дослідник В. В. Тіщенко зазначає, що в протоколі, складеному працівником 

уповноваженого оперативного підрозділу, послідовно, у хронологічному порядку 

із зазначенням точного часу, а також місця події викладають опис результатів 

візуального спостереження. Додатками до протоколу спостереження за особою, 

річчю або місцем можуть бути фотографії, відеоматеріали, письмові пояснення 

спеціалістів, які брали участь у проведенні цієї НСРД, стенограми, аудіозапис, 

фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп’ютерної інформації тощо [134, c. 337]. 

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж проводили 

в 50,4 % випадків розслідування одержання неправомірної вигоди (додаток А). Це 

НСРД, що полягає у втручанні в приватне спілкування, її проводять без відома 

осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на 

підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити 

обставини, що мають значення для кримінального провадження про одержання 

неправомірної вигоди. В ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання в приватне 

спілкування в цьому випадку має бути зазначено ідентифікаційні ознаки, що 

надають можливість унікально ідентифікувати абонента спостереження, 

транспортну телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання, на якому можуть 
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здійснювати втручання в приватне спілкування (наприклад, номер абонента 

телефонного зв’язку, міжнародний ідентифікаційний номер мобільного абонента 

(ІМSІ), міжнародний ідентифікаційний номер мобільного термінала (ІМЕІ), 

адреса електронної пошти, ІР-адреса, апаратна адреса пристрою, підключеного до 

мережі (МАС-адреса)) [130, с. 524–526]. 

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж поділяють на: 

а) контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із 

застосуванням відповідних технічних засобів, зокрема встановлених на 

транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження відбору та фіксації 

змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, 

факсимільний зв’язок, модемний зв’язок тощо), які передають контрольованим 

телефонним каналом зв’язку; б) зняття інформації з каналів зв’язку, що полягає в 

негласному одержанні, перетворенні та фіксації із застосуванням технічних 

засобів, у відповідній формі різних видів сигналів, які передають каналами зв’язку 

мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються [130, c. 525]. 

Зазначену НСРД здійснюють оперативно-технічні підрозділи Служби 

безпеки України (СБУ) та НПУ або, за їх завданням і контролем, оператори 

зв’язку. 

Зняття інформації з електронних інформаційних систем регламентує 

ст. 264 КПК України. Цю НСРД проводили в 36,7 % випадків розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою (додаток А). Вона полягає в 

пошуку, виявленні та фіксації відомостей, що містяться в електронній 

інформаційній системі або її частині, доступі до електронної інформаційної 

системи або її частини, а також отриманні таких відомостей без відома її 

власника, володільця чи утримувача [130, с. 527].  

Підставою проведення цієї негласної дії є відповідна ухвала слідчого судді 

(юридична підстава) і відомості про наявність інформації в електронній 

інформаційній системі або її частині, що має значення для розслідування 

одержання неправомірної вигоди (фактична підстава). 
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Зняття інформації з електронних інформаційних систем можливе: а) у разі 

застосування засобів спеціальної техніки, яка забезпечує повне копіювання 

інформації з диска (дисків) та інших електронних носіїв інформації 

підозрюваного; б) програмним проникненням до електронних інформаційних 

систем (їх частин) шляхом застосування спеціальних програмних продуктів, що 

забезпечують копіювання інформації, яку обробляють на комп’ютері 

підозрюваного, на віддалений комп’ютер, що знаходиться в користуванні 

уповноваженого органу, що проводить цю НСРД [130, с. 528]. 

За результатами цієї негласної дії складають протокол. Зміст інформації, яку 

було отримано під час зняття інформації з електронних інформаційних систем, 

фіксує на матеріальному носії особа, яка його здійснювала. Вона зобов’язана 

забезпечити й обробку, збереження та передання такої інформації [130, с. 529]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 267 КПК України, слідчий має право обстежити 

публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи шляхом таємного 

проникнення в них, зокрема з використанням технічних засобів, з метою: 

1) виявлення та фіксації слідів учинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування; 

2) виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів; 

3) виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового 

розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину; 

4) виявлення осіб, яких розшукують; 

5) встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. 

Обстеження шляхом таємного проникнення до публічно недоступних місць, 

житла чи іншого володіння особи проводять на підставі ухвали слідчого 

судді [148]. 

Під час дослідження слідчої практики встановлено, що обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи здійснювали у 

19,8 % випадків розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України 

(додаток А). 
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Проникнення до цих місць здійснюють з метою виявлення та фіксації 

предмета неправомірної вигоди, записних книжок із зазначенням дат і сум 

отриманих грошових коштів, кола осіб, з якими контактує службова особа, 

встановлення технічних засобів аудіо, відеоконтролю особи, переписування 

номерів грошових купюр та їх копіювання, встановлення хімічних пасток або 

інших засобів, які сприяють слідоутворенню [135, c. 159]. 

Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою стосуються й правил їх 

фіксування. Важливою умовою визнання допустимості доказів, отриманих під час 

проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за ст. 368 

КК України, є фіксування їх умов, процедури та результатів відповідно до вимог 

кримінального процесуального закону. 

Загальні вимоги до фіксування слідчих (розшукових) дій містяться у 

ст. 103–107 КПК України. Зокрема, їх фіксують у протоколі або на носії 

інформації за допомогою технічних засобів. Стаття 104 КПК України визначає 

вимоги до основного засобу фіксування – протоколу, ст. 105 – додатків до нього.   

Протоколи мають відповідати певним вимогам: а) відповідність протоколу 

тому законодавчому акту, яким передбачене його складання, як за назвою і формою, 

так і за змістом; б) логічність, стислість та ясність протоколу слідчої дії; 

в) грамотність і культура оформлення протоколу слідчої дії. Залежно від характеру 

слідчих дій протоколи умовно поділяють на дві групи: у яких фіксують слідчі дії, 

спрямовані на збирання та перевірку доказів у кримінальному провадженні; 

протоколи, що засвідчують реалізацію відповідних процесуальних гарантій [54, 

с. 11–12]. 

Додатками до протоколу можуть бути: 

1) спеціально виготовлені копії, зразки об’єктів, речей і документів; 

2) письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні 

відповідної процесуальної дії; 

3) стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії; 
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4) фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп’ютерної інформації та інші 

матеріали, які пояснюють зміст протоколу (ч. 2 ст. 105 КПК України). 

Застосування науково-технічних засобів у судочинстві визнають правомірним, 

якщо воно безпосередньо передбачене або ж рекомендоване законом (чи іншими 

нормативними актами), не суперечить закону за своєю сутністю. У чинному 

КПК України є спеціальна норма, за якою визначають засади застосування науково-

технічних засобів, – це ст. 107 «Застосування технічних засобів фіксування 

кримінального провадження». 

Слідчому необхідно зважати на те, що незастосування технічних засобів 

фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим, 

тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих унаслідок 

її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують 

проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними (ч. 6 ст. 107 

КПК України). 

 

 

 

 

1.3. Алгоритмізація проведення слідчих (розшукових) дій і тактичні 

операції розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою 

 

 

Важливою умовою ефективності розслідування злочинів, зокрема 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, є формування та 

застосування алгоритмів і програм розслідування, використання 

криміналістичних знань, що в комплексі спрямовані на конкретні слідчі ситуації. 

Аналіз практики протидії злочинності засвідчує, що ефективне управління 

слідчою ситуацією відбувається не лише шляхом висунення й перевірки слідчих 

версій, а й за допомогою алгоритмізації та програмування розслідування [14, с. 26]. 

У межах алгоритмізації дій слідчого та програмування розслідування 

злочинів криміналістичні знання насичуються необхідними даними з інших наук, 
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передусім – психології, управління, наукознавства, кібернетики тощо. У цьому 

аспекті алгоритмізація та програмування розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою має переваги перед плануванням розслідування, 

оскільки є випереджальним, фактично прогнозуючи перебіг кримінального 

провадження. Саме тому алгоритмізація проведення слідчих (розшукових) дій та 

програмування розслідування усувають інформаційну невизначеність, сприяють 

скоординованості дій слідчого, оперативних працівників та інших уповноважених 

осіб під час кримінального провадження.  

На думку О. С. Шаталова, вирішення слідчих ситуацій не може відбуватися 

поза розв’язанням комплексу пов’язаних проблем криміналістичної 

алгоритмізації та програмування розслідування [282, c. 33]. 

Алгоритм  це однозначний послідовний опис (пропозиція, інструкція, 

правило, рецепт) механічно виконуваного крок за кроком одноманітного 

завдання, що ґрунтується на кінцевих численних правилах виконання будь-якого 

конкретного завдання з будь-якого класу завдань певного типу [1, c. 30], а його 

складання називають програмуванням [252, с. 25]. Криміналістичний алгоритм – 

це науково обґрунтоване правило про виконання в заданому порядку системи 

послідовних операцій, що рекомендовані слідчому для виконання визначених 

завдань [282, с. 87]. 

Програма розслідування злочинів є належно систематизованими 

криміналістичними алгоритмами в сукупності з іншими практичними 

рекомендаціями, що охоплюють різну сукупність слідчих дій, проведення яких 

своєю чергою можуть програмувати [282, с. 87]. 

Програмуючи розслідування злочинів, слідчий використовує інформацію, 

отриману з різних процесуальних і непроцесуальних джерел. Така інформація 

з’являється і внаслідок його професійного досвіду у формі відповідних 

криміналістичних знань, суб’єктивних уявлень, слідчої інтуїції тощо.  

Програма розслідування є послідовним описом дій слідчого з управління та 

вирішення типових слідчих ситуацій. Вона не позначається на процесуальній 

самостійності слідчого, а допомагає виконати завдання щодо розкриття злочину, 
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виконуючи роль формалізованого криміналістичного знання про розслідування 

конкретного виду злочину. 

Загалом програма розслідування конкретного виду злочину є конструкцією, 

що пропонує вжиття у визначеній послідовності слідчих дій, логічно відображає 

типовий розвиток слідчої ситуації, на яку впливає слідчий. У типових програмах 

розслідування можна комбінувати алгоритми проведення слідчих (розшукових) 

дій, окремі тактичні прийоми, знаходити компромісні варіанти їх реалізації, 

визначати нові напрями розслідування тощо [14, с. 27].  

Такий підхід до типових програм розслідування злочинів дає змогу 

структурувати дії слідчого з чітким орієнтуванням на кінцеву мету кримінального 

провадження. Програми розслідування пропонують правильну послідовність 

виконання тактичних завдань, формування таких правил поведінки, що без затрат 

часу підшукують індивідуальну систему дій, що сприяють досягненню низки 

завдань конкретного кримінального провадження. 

Функції типових програм розслідування охоплюють послідовні алгоритми 

виконання тактичних завдань. Це надає можливість розглядати їх як метод 

багатоваріантної побудови розрізнених алгоритмів проведення слідчих 

(розшукових) дій у певну логічну конструкцію, що складається з професійних 

криміналістичних знань, структурується відповідно до мети розслідування та 

завдань, які постають перед слідчим.  

Тому алгоритмізація проведення слідчих (розшукових) дій та програми 

розслідування можна розглядати як процес створення формалізованої системи, що 

охоплює професійні криміналістичні знання слідчого, виражені у формі 

алгоритмів дій, типових програм розслідування в певних слідчих ситуаціях.  

Таким чином, алгоритми та програми розслідування мають на меті суттєво 

спростити процес опису методик розслідування окремих видів злочинів для 

доступності у використанні працівниками слідчих підрозділів. 

З огляду на це, алгоритмізація проведення слідчих (розшукових) дій та 

формування типових програм розслідування злочинів, зокрема передбаченого 

ст. 368 КК України, мають відбуватися на підставі ситуаційного підходу.  
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Ситуаційний підхід, зазначає В. В. Тіщенко, передбачає розроблення 

методичних і тактичних рекомендацій на підставі інформаційно-ситуаційного 

оцінювання стану розслідування, виокремлення типових слідчих ситуацій, що 

виникають у розслідуванні окремих видів злочинів на відповідних його етапах 

[134, c. 351]. 

Ситуаційний підхід у криміналістиці є одним з найактуальніших напрямів 

виконання різноманітних завдань з удосконалення та оптимізації методів, 

прийомів і засобів розкриття та розслідування окремих категорій злочинів [112, 

с. 9]. Основне значення ситуаційного підходу в криміналістичній науці полягає в 

спробі теоретично сформулювати, емпірично перевірити й потім практично 

рекомендувати різні рішення стосовно кожної з типових ситуацій [50, с. 4]. 

Отже, розглянемо поняття слідчої ситуації, типові слідчі ситуації, зокрема 

ті, що виникають під час розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою.  

Свого часу О. Н. Колесніченко, запровадивши термін «слідча ситуація», в 

одному з перших визначень зауважив, що це «определенное положение в 

расследовании преступления, характеризуемое наличием тех или иных 

доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим 

конкретными задачами его собирания и проверки» [114, с. 509].  

Згодом інші науковці розвивали положення про слідчу ситуацію. Зокрема, 

В. П. Бахін стверджував, що обставини перебігу розслідування злочину – слідча 

ситуація, яка формується під впливом низки об’єктивних і суб’єктивних факторів, 

а тому у визначенні слідчої ситуації відображаються різні аспекти цього явища – 

об’єктивного існування та результатів його пізнання [26, с. 189]. На думку 

М. О. Селіванова, слідча ситуація позначається на методиці розслідування 

злочину значно істотніше, ніж криміналістична характеристика, що й слід 

ураховувати в процесі планування розслідування в кримінальній справі [225, 

с. 58]. На переконання Р. С. Бєлкіна, слідча ситуація – це складна система 

взаємозв’язків, створюваних конкретними обставинами роботи слідчого та 

процесом розслідування справи загалом; це наявна на конкретний момент 
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реальність, обстановка, в умовах якої відбувається процес розслідування [127, 

с. 501]. Учені М. В. Салтевський [222, с. 301–304], В. К. Лисиченко, 

Н. І. Клименко, П. Д. Біленчук розглядають слідчу ситуацію, з одного боку, як 

об’єктивну реальність, складовими якої є матеріальні й ідеальні джерела, а з 

другого – як пізнану суб’єктом доказування об’єктивну реальність, що існує на 

певний момент. У пізнавальному аспекті слідча ситуація – це оцінна категорія, 

а в інформаційному – сукупність матеріальних та ідеальних джерел, які 

виникають на конкретний момент розслідування злочину [133, с. 263–264]. 

Науковець С. Н. Чурилов зазначає, що слідча ситуація – це та доказова й 

допоміжна інформація про злочин, якою володіє слідчий на конкретний момент 

розслідування [281, с. 20–21]. Це не інформація про її джерела, а власне джерела 

інформації, її конкретні носії з їхніми кількісними та якісними характеристиками, 

сукупність умов й обставин, у яких відбувається процес доказування, слідча 

ситуація є об’єктом впливу суб’єкта розслідування в процесі з’ясування її 

інформаційно-процесуальних компонентів. Тому впливати можна не на 

інформацію, а на джерела її отримання [280, с. 99–106]. 

Слідчу ситуацію В. В. Тіщенко визначає як інформаційну модель, що 

містить відомості про стан розслідування на певному його етапі, які допомагають 

оцінювати ступінь реалізації пізнавальних завдань, визначати напрям, методи й 

засоби їх виконання в слідчій діяльності. Слідча ситуація є відправною ланкою в 

ланцюгу алгоритму розслідування [134, c. 359].  

Слідча ситуація тактичного характеру, зауважує В. Г. Гончаренко, – це 

характеристика стану розслідування злочину, яка визначається наявністю 

(відсутністю) доказової та оперативної інформації про обставини предмета 

доказування й компоненти криміналістичної характеристики, що обумовлює 

систему безпосередніх завдань і напрям розслідування [137, с. 244]. Дослідниця 

Ю. М. Чорноус зазначає, що кримінальне провадження здійснюють у конкретних 

умовах часу, місця, обстановки, з огляду на дії та поведінку осіб, залучених до 

його сфери та під впливом інших чинників. Ця складна система взаємозв’язків 

становить ту конкретну обстановку, у якій працює слідчий та інші компетентні 
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суб’єкти. Зазначену обстановку в криміналістиці називають слідчою ситуацією. 

Отже, слідчу ситуацію необхідно тлумачити як умови чи обстановку, що склалася 

на певний момент розслідування кримінального правопорушення [130, c. 386]. 

Вважаємо, що слідчі ситуації доречно розглядати в широкому та вузькому 

значеннях. Так, у широкому значенні слідча ситуація є сукупністю всіх умов, що 

впливають на розслідування та визначають його особливості. У практичній 

площині поняття слідчої ситуації доцільно розглядати у вузькому значенні – як 

характеристики інформаційних даних, що має слідство на стадії досудового 

розслідування. За кожним конкретним кримінальним провадженням є певна (різна 

для окремих проваджень) кількість інформації, необхідна для успішного 

розслідування [135, c. 19].  

Водночас аналіз визначень слідчої ситуації надав можливість 

запропонувати включити до дефініції цього поняття завдання, які визначає 

слідчий на підставі наявної в певний момент інформації, а також перспективні 

напрями розслідування вчиненого злочину.  

Реалізація слідчих (розшукових) дій у типових слідчих ситуаціях 

початкового, подальшого й завершального етапів кримінального провадження дає 

змогу алгоритмізувати дії слідчого та формувати типові програми розслідування, 

що забезпечує виконання тактичних завдань досудового розслідування.  

У цьому й убачається застосування ситуаційного підходу до алгоритмізації 

та програмування розслідування.  

У процесі розслідування постає необхідність послідовного чи паралельного 

виконання його суб’єктом окремих локальних завдань, найзагальніші з яких 

визначені предметом доказування. Розслідування окремих груп і видів злочинів 

передбачає з’ясування однотипних обставин, що обумовлює можливість і 

доцільність виявлення типової структури уявної моделі злочину, а також типізації 

відповідно до цієї моделі тактичних завдань. Своєю чергою типізація тактичних 

завдань створює передумови для розроблення типових програм їх виконання, що 

надає можливість організаційно оптимізувати розумову діяльність слідчого під 

час вибору засобів і методів їх розв’язання [152, с. 369].  



75 

 

У цьому контексті В. В. Тіщенко цілком слушно зазначає, що саме 

виокремлення типових слідчих ситуацій та їх науково-криміналістичний аналіз 

дають змогу рекомендувати відповідні програми діяльності з розслідування, а 

також формулювати адекватні тактичні завдання і визначати методи й засоби їх 

виконання [134, c. 359]. 

Розподіл слідчих ситуацій на індивідуальні й типові в межах їх класифікації 

має суттєве методичне значення для розроблення окремих криміналістичних 

методик, у яких типова слідча ситуація є найвищим ступенем наукової абстракції 

[298, с. 24–25]. 

Отже, виконання слідчим тактичних завдань розслідування, зокрема 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, за допомогою 

алгоритмізації процесуальних засобів і програм розслідування починається з 

оцінювання наявної слідчої ситуації та усвідомлення необхідності її вирішення в 

сприятливому напрямі.  

Контактуючи з новою, однак знайомою в загальних рисах слідчою 

ситуацією, слідчий з кожним розслідуванням одержання неправомірної вигоди 

службовою особою дедалі частіше свідомо спрямовує цю ситуацію в потрібний 

для кримінального провадження напрям. Це відбувається за допомогою 

апробованої програми розслідування або відомого йому алгоритму проведення 

слідчих (розшукових) дій. Процес вирішення слідчої ситуації в певному порядку 

буде результативнішим, якщо слідчий має у своєму професійному арсеналі 

більшу кількість запрограмованих моделей діяльності в різних слідчих ситуаціях.  

Ідеться про класифікацію програм розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою. Так, пропонуємо класифікувати програми 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою на: 

1) програми розслідування, спрямовані на виконання тактичних завдань у 

слідчих ситуаціях початкового, подальшого й завершального етапу кримінального 

провадження; 

2)  програми розслідування, орієнтовані на виконання окремих завдань, що 

пов’язані з необхідністю вирішення певного завдання (наприклад, вилучити 
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документи про службову діяльність затриманого посадовця, виявити місця 

зберігання цінностей або майна, нажитого злочинним шляхом) [14, c. 27]. 

Типовий характер і багатоваріантність програм розслідування, що належать 

до певної методики, зумовлюють доцільність їх реалізації в конкретному 

кримінальному провадженні. Це стосується й методики розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. 

У своєму монографічному дослідженні О. В. Пчеліна доводить, що досі не 

сформульовано типові слідчі ситуації розслідування злочинів у сфері службової 

діяльності [212, с. 268]. Про невстановлену залежність між ситуаціями та змістом, 

послідовністю, а також особливістю проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування злочинів, учинених з використанням службовою особою своїх 

повноважень, що становить алгоритм розслідування, зазначають і 

В. К. Лисиченко й О. В. Батюк [160, с. 4]. 

Автори перших радянських підручників з криміналістики, обґрунтовував 

О. О. Хмиров, розрізняли, з огляду на зміст вихідних даних, дві групи кримінальних 

справ: справи, у яких зазвичай одразу відомо, що вчинено, однак не відомо, хто 

вчинив злочин; посадові й господарські злочини, коли відомо коло осіб, які 

відповідальні за певну подію, однак потрібно встановити, що відбулося [268, с. 61]. 

Це засвідчує неоднозначність оцінки дій учасників одержання 

неправомірної вигоди, складність встановлення типових слідчих ситуацій. 

Вибір слідчих (розшукових) дій для виконання завдань початкового етапу 

розслідування злочинів, учинених з використанням службовою особою своїх 

повноважень, слід визначати залежно від типових слідчих ситуацій, оскільки саме 

ситуаційність розслідування постійно позначається на прийнятті слідчим 

тактичних рішень у кримінальному провадженні [32, с. 222]. 

Реалізація головного напряму розслідування, зосередженого на 

першочерговому встановленні обставин, передбачених ст. 91 КПК України, надає 

можливість з’ясувати загальний характер і зміст події злочину, що сприяє його 

розкриттю, а згодом – і вичерпному пізнанню. За такого підходу виникають 

передумови для збирання в якомога стисліший термін даних, достатніх для 
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розроблення конкретних версій або конкретизації типових і здійснення вже на їх 

підставі так званого розгорнутого планування [152, с. 369]. 

Під час розслідування службових посягань на майно виокремлюють такі 

типові слідчі ситуації щодо цих злочинів: 1) у справах, порушених у зв’язку з 

документальною ревізією, перевіркою, яку проводять наглядові, контролюючі 

органи, якщо можливий початок розслідування не є раптовим; 2) у справах, 

порушених за матеріалами оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх 

справ, якщо підозрюваних у злочині не поінформовано про можливий початок 

розслідування; 3) у справах, які порушують у випадках затримання «на 

гарячому»; 4) якщо кримінальну справу порушують у зв’язку з перевіркою заяв, 

повідомлень або явки з повинною [138, c. 237–238]. 

На думку Р. В. Чупахіна, на початковому етапі розслідування хабарництва 

слідчі ситуації можуть поділятися на дві групи: ретроспективні – коли передання 

хабаря вже відбулося, і перспективні – коли наявна достовірна інформація про 

передання хабаря в майбутньому [279, с. 19]. 

У кримінальних провадженнях про злочини, учинені з використанням 

службовою особою своїх повноважень, дослідники виокремлюють такі типові 

слідчі ситуації початкового етапу розслідування: 

1. Досудове розслідування проводять за матеріалами перевірок, 

здійснених зацікавленими органами Державної фінансової інспекції України, 

Державної фіскальної служби України, у яких містяться ознаки злочинів, 

учинених з використанням службовою особою своїх повноважень, під час 

планової чи позапланової перевірок (19,6 % кримінальних проваджень). 

2. Досудове розслідування проводять за матеріалами оперативно-

розшукової діяльності, задокументованими діями службової особи, які свідчать 

про злочин, учинений з використанням службовою особою своїх повноважень 

(9,2 % кримінальних проваджень). 

3. Досудове розслідування проводять за результатами перевірки 

працівниками Державної служби боротьби з економічними злочинами заяв чи 

повідомлень про злочини цієї категорії, аналіз якої засвідчує, що вона є 
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поєднанням елементів першої і другої груп, оскільки результати перевірки таких 

заяв, повідомлень існують у вигляді матеріалів відповідних оперативно-

розшукових заходів та ревізій (71,2 % кримінальних проваджень) [23, с. 114]. 

Отже, слід виокремити типові ситуації розслідування злочинів у сфері 

службової діяльності залежно від етапу кримінального провадження, джерела 

надходження інформації про вчинення злочину, повноти наявних відомостей про 

обставини правопорушення, позиції учасників кримінального провадження щодо 

сприяння розслідуванню злочину. Так, за першим критерієм можна визначити 

типові ситуації етапу збору та перевірки первинної інформації про злочини у 

сфері службової діяльності, початкового й подальшого етапів.  

Крім того, слушно зазначає І. О. Возгрін, алгоритми й програми починають 

формуватися з моменту отримання слідчим початкової інформації та виявлення 

ознак злочину. Детальними такі алгоритми та програми мають бути, передусім, 

для початкового етапу розслідування [48, с. 210–211].  

Необхідно враховувати джерело отримання інформації про факт підготовки 

або вчинення службових злочинів. Зокрема, за цим критерієм, з огляду на 

результати узагальнення матеріалів слідчої та судової практики, О. В. Пчеліна 

пропонує визначати такі типові ситуації етапу збору та перевірки первинної 

інформації про злочини у сфері службової діяльності: працівники 

правоохоронних органів самостійно виявили ознаки цих злочинів під час 

провадження оперативно-розшукової діяльності чи досудового розслідування 

інших злочинів (45,2 %); злочини у сфері службової діяльності були виявлені 

контролюючими органами під час проведення ними відповідних контрольних 

заходів, про що останні повідомили правоохоронні органи (19 %); про злочинні 

вияви у сфері службової діяльності правоохоронні органи поінформували 

громадяни (заява про кримінальне правопорушення) або представники суб’єктів 

господарювання (повідомлення про кримінальне правопорушення) (35,7 %); про 

злочини у сфері службової діяльності правоохоронним органам стало відомо з 

повідомлення в засобах масової інформації (0,1 %) [212, с. 283–284]. 

На початковому етапі розслідування злочинів у сфері службової діяльності 

можуть скластися такі ситуації: унаслідок попередньої перевірки інформації про 
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вчинення злочину у сфері службової діяльності підтверджено факт учинення 

останнього, наявні достатні відомості про характер порушення, його наслідки та 

причетних до нього осіб; за результатами перевірки інформації про вчинення 

злочину факт останньої підтверджено, однак обсяг відомостей про обставини 

злочину недостатній для правильної кваліфікації злочину; факт учинення злочину 

у сфері службової діяльності в процесі попередньої перевірки не вдалося 

підтвердити або його підтверджено не в повному обсязі, у зв’язку з чим ситуації 

початкового етапу розслідування можна деталізувати залежно від наявності й 

обсягу інформації про особу злочинця: особа злочинця відома, інформації про її 

причетність до злочину достатньо; особа злочинця відома, але інформації про її 

причетність до злочину недостатньо; особа злочинця відома, однак інформації про 

її причетність до злочину немає; особа злочинця невідома. Якщо злочини у сфері 

службової діяльності вчиняли групою осіб, то ситуації розслідування 

обумовлюються наявними відомостями про всіх учасників кримінального 

правопорушення. Тобто є відомості про вчинення злочину групою осіб, усі 

співучасники відомі; є відомості про вчинення злочину групою осіб, однак не всіх 

співучасників злочину встановлено [212, с. 284–285]. 

На початковому етапі кримінального провадження про одержання 

неправомірної вигоди службовою особою виникають такі типові ситуації:  

1) передання предмету неправомірної вигоди вже відбулося, проводять 

невідкладні слідчі (розшукові) дії (30,7 %);  

2) наявна достовірна інформація про готування до одержання неправомірної 

вигоди (відбувається документування протиправних дій, здійснюють підготовку 

до затримання хабарника) (20,6 %); 

3) суб’єкта злочину затримано на місці його вчинення з предметом 

неправомірної вигоди (65,0 %); 

4) наявна інформація про провокацію неправомірної вигоди (2,5 %) (додаток А). 

На подальшому етапі розслідування злочинів у сфері службової діяльності 

типовими є такі ситуації:  

– підозрюваний співпрацює з органами досудового слідства та цілком 

погоджується з обставинами, що містяться в повідомленій йому підозрі;  
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– підозрюваний співпрацює з органами досудового слідства, але не з усіма 

обставинами підозри згоден;  

– підозрюваний не відмовляється від співпраці з органами досудового 

слідства, однак заперечує повідомлену йому підозру;  

– підозрюваний відмовляється від дачі будь-яких показань з приводу 

повідомленої йому підозри;  

– підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.  

Ці ситуації також можна деталізувати залежно від наявності відомостей про 

всіх співучасників злочину й обсягу доказової бази, достатньої для повідомлення 

кожному з них підозри [212, с. 285]. 

Практична цінність зазначених вище типових ситуацій розслідування 

злочинів у сфері службової діяльності полягає, насамперед, у тому, що вони є 

базою для розроблення методичних рекомендацій з планування, організації та 

ефективного провадження розслідування злочинів у сфері службової діяльності, 

зокрема й одержання неправомірної вигоди. Їх виокремлюють для кожного з 

етапів кримінального провадження, для їх вирішення розробляють відповідні їм 

алгоритми слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, 

оперативно-розшукових і організаційних заходів. Тобто розробляють типові 

програми розслідування злочинів у сфері службової діяльності [212, с. 286].  

Типові слідчі ситуації конкретизують відповідні рекомендації 

розслідування, позбавляють їх абстрактності. Основна функція такої ситуації 

полягає у визначенні та об’єднанні обставин, оцінювання яких необхідне для 

прийняття слідчим рішень у справі. Причому прийняті тактичні рішення водночас 

спрямовуються як на покращення слідчої ситуації або недопущення її погіршення, 

так і на створення необхідних умов для досягнення стратегічного завдання 

розслідування [121, с. 5, 9].  

Розглядаючи алгоритмізацію проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою і типові 

програми розслідування відповідної криміналістичної методики, зауважимо, що 

окрема криміналістична методика – це комплекс порад типізованого характеру, 
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тобто таких, що відображають типове для розслідування і запобігання злочинам 

певного виду, своєрідна програма (алгоритм) дій слідчого [31, с. 101]. 

З огляду на мету й завдання кримінального провадження, алгоритмізацію 

проведення слідчих (розшукових) дій і типові програми розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою необхідно реалізувати комплексно. Під 

час розслідування злочину цієї категорії зазначене виявляється у відповідних 

тактичних операціях [14, c. 27–28].  

Із цього приводу М. В. Салтевський цілком слушно зазначає, що, 

виконуючи складне завдання, яке неможливо здійснити провадженням однієї 

слідчої дії, застосовують багатоходову тактичну операцію, що охоплює низку дій 

і прийомів, наприклад: «затримання особливо небезпечного злочинця», «викриття 

особи у вчиненні протиправних дій» тощо [222, с. 308]. 

Тактична операція як комплекс алгоритмів дій слідчого та програм 

розслідування надає можливість: 

– дати точну оцінку інформації, якою володіє слідчий;  

– висунути обґрунтовані версії;  

– спростити процес планування розслідування злочину;  

– сформувати оптимальну послідовність слідчих (розшукових), зокрема 

негласних, процесуальних дій та організаційних заходів; 

– своєчасно оцінити результативність застосованих тактичних прийомів; 

– ефективно керувати слідчою ситуацією, прогнозувати напрями її розвитку; 

– швидко приймати правильні тактичні рішення;  

– уникати слідчих помилок за рахунок зниження тактичного ризику.  

Тому тактична операція є комплексом організаційних, слідчих та 

оперативно-розшукових заходів, здійснюваних одночасно для виконання  

завдання щодо одержання доказової інформації.  

Тактична операція є системою, що містить структурно взаємопов’язані 

елементи. Так, С. Ф. Здоровко пропонує визначати тактичну операцію як систему 

однойменних або різнойменних процесуальних чи непроцесуальних дій і заходів 

(слідчих, оперативно-розшукових, організаційних), які спрямовані на виконання 
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проміжного завдання розслідування, об’єднані єдиним планом і єдиним задумом, 

їм притаманні вибірковість та ситуаційна обумовленість, їх виконують 

уповноважені особи під керівництвом слідчого [93, с. 37]. Кожна така дія як 

елемент системи є незамінною, а їх послідовність – чітко визначеною, оскільки в 

цій послідовності й полягає задум операції [31, с. 219]. 

Саме тактичне завдання розслідування є тим системоутворювальним 

чинником, який визначає зміст окремих елементів (дій, заходів тощо) тактичної 

операції, взаємозв’язок між ними та структуру операції загалом. 

Тактичне завдання розслідування може бути визначено як певна проблема, 

що потребує розвʼязання в процесі розслідування, має відокремлений характер 

різного ступеня, передбачає використання різноманітних тактичних засобів 

(тактичних операцій, слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, тактичних 

комбінацій, тактичних або інших прийомів) [152, с. 367]. 

Тактичні завдання за своєю спрямованістю можуть бути різноманітними 

залежно від поставленої мети й способів їх вирішення. На думку Я. Є. Мишкова, у 

розслідуванні хабарництва тактичне завдання може мати на меті:  

а) затримання хабароодержувача «на гарячому»;  

б) виявлення й виїмку документів, що свідчать про незаконні 

розпорядження;  

в) встановлення місцезнаходження предмета хабаря;  

г) встановлення місцеперебування й затримання осіб, які створили за 

допомогою передання хабаря фіктивну фірму;  

д) виявлення контрабандних товарів, які провозять за хабарі митним 

органам [173, с. 93]. 

На прикладі розслідування злочинів, учинених з використанням службовою 

особою своїх повноважень, А. Б. Балонь пропонує типову програму діяльності 

слідчого на початковому етапі: 

1) проаналізувати наявні матеріали, направлені контролюючими 

державними органами за фактом перевірки, ревізії; 
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2) вилучити на підставі ухвали слідчого судді  про тимчасовий доступ до 

речей і документів 

3) допитати як свідків осіб, що володіють інформацією про службову 

діяльність підозрюваного (ст. 65 КПК України); 

4) провести одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (п. 9 

ст. 224 КПК України); 

5) провести обшуки за місцем роботи, проживання чи іншого володіння 

(ст. 234–236 КПК України); 

6) провести негласні слідчі дії (ст. 246–252 КПК України); 

7) призначити судові експертизи (ст. 242–245 КПК України); 

8) проаналізувати зібрані матеріали, вручити повідомлення про підозру 

(ст. 276–278 КПК України) [23, с. 116–117]. 

Учені С. Я. Казанцев і П. Н. Мазуренко зазначають, що в криміналістичних 

джерелах виокремлюють системи (тактичні операції) розслідування конкретних 

видів злочинів, які можуть відображатися у вигляді двох пакетів програм: 

1) ті, що не залежать від специфіки розслідування певного злочину: 

оформлення матеріалів кримінальної справи; обробка оперативної та обліково-

криміналістичної інформації; обробка організаційно-допоміжної інформації;  

2) довідково-методична інформація з конкретного виду злочинів, а саме: 

типові програми розслідування; перелік типових доказів; призначення типових 

експертиз; вивчення інформації про відповідні законодавчі акти [101, с. 125; 171, 

с. 247–246]. 

Убачаємо за доцільне будувати тактичні операції з розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою відповідно до змісту 

зазначених пакетів програм, передусім це стосується другого виду. 

Підставами для розроблення тактичних операцій розслідування злочинів є: 

– наявні зв’язки та залежності між криміналістичними рекомендаціями 

розслідування певного виду (групи) злочинів; 

– комплексний та взаємозумовлений характер окремих завдань 

розслідування та загальної мети кримінального провадження; 
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– необхідність формалізації професійних криміналістичних знань слідчого в 

тактичному комплексному засобі – тактичній операції; 

– забезпечення ефективної взаємодії між оперативними працівниками, 

судовими експертами, спеціалістами та ін.  

Цілком слушно вважає В. М. Шевчук, що розглядати тактичну операцію 

необхідно з позицій діяльнісного підходу як певні напрями діяльності. 

Відображення у функціях тактичних операцій їх призначення означає, що вони є 

засобом (інструментом) виконання окремих тактичних завдань [284, c. 549]. 

Механізм реалізації тактичних операцій, як і алгоритмів та програм 

розслідування, полягає в поступовому проведенні слідчим запланованих, а під час 

алгоритмізації діяльності – запрограмованих, слідчих (розшукових) і 

процесуальних дій, організаційних заходів, спрямованих на поетапну реалізацію 

мети – від виконання тактичних завдань слідчих ситуацій до розкриття злочину 

загалом [14, c. 28].  

Аналізуючи практику розслідування хабарництва, Я. Є. Мишков зазначає, 

що тактичні операції є значно ефективнішими, ніж послідовне проведення 

окремих слідчих дій, які за своїм призначенням і часом здійснення часто 

порушують логіку пошуку доказів, що підтверджують висунуту версію. 

Послідовне проведення окремих слідчих дій нерідко призводить до втрати 

інформації, створює часовий потенціал для злочинців, який вони використовують 

для приховування або знищення доказів (документів, грошей, цінностей), 

залякування можливих свідків тощо. У цьому аспекті проведення тактичних 

операцій сприяє не тільки швидкості одержання необхідної інформації, а й 

усуненню застосовуваних для її одержання перешкод [173, с. 120–121]. 

Типовими тактичними операціями, які забезпечують успішне розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, є:  

а) затримання «на гарячому»;  

б) «документ» – передбачає виявлення та виїмку документації, пов’язаної з 

одержанням хабаря;  
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в) «предмет хабаря» – передбачає встановлення предмета хабаря та його 

виїмку;  

г) «група» – передбачає встановлення і затримання групи хабарників у 

певній установі чи підприємстві, а саме: тактичні операції «Затримання», 

«Документ», «Група», «Пошук». Кожна з них має певний комплекс дій, 

зумовлених її метою. Зокрема, тактична операція «Затримання» передбачає: 

а) встановлення місця перебування підозрюваної особи оперативним шляхом; 

б) власне затримання «на гарячому» або без такого; в) допити підозрюваного та 

свідків; г) обшук приміщення й особистий обшук. Усі перелічені дії виконують у 

процесі операції, вони мають на меті одержання інформації про предмет хабаря, 

його розмір, форму передання тощо. Проводять цю операцію таємно на такому 

етапі розслідування, коли є достатні підстави для затримання [173, с. 94, 121]. 

Тактична операція «Документ» охоплює комплекс таких слідчих й 

оперативно-розшукових дій: а) огляд і виїмка документів; б) допити свідків; 

в) затримання підозрюваного в разі потреби; г) призначення експертиз, вид яких 

визначають шляхом встановлення різних обставин. Серед них: судово-

бухгалтерська, криміналістична, комп’ютерна експертизи. Ця операція передбачає 

взаємодію слідчих та оперативно-розшукових органів, насамперед стосовно 

огляду й виїмки документів, що можуть бути приховані або знищені як 

найважливіші джерела інформації [173, с. 122–123]. 

Тактична операція «Група» передбачає проведення слідчих та оперативно-

розшукових дій, спрямованих на встановлення осіб, яких об’єднує вчинення 

одного або декількох злочинів розглядуваної категорії. Тактична операція в таких 

випадках об’єднує: а) оперативну діяльність, спрямовану на встановлення осіб, 

причетних до злочину; б) оперативні дії щодо встановлення можливих свідків; 

в) обшук у підозрюваних; г) зняття інформації з телефонних розмов; 

д) затримання підозрюваних і проведення допитів. Такі тактичні операції можуть 

застосовувати в разі виявлення ознак і фактів хабарництва в банківських 

структурах, податковій службі, митних підрозділах тощо [173, с. 123]. 

Тактична операція «Пошук» охоплює переважно оперативно-розшукові дії, 
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метою яких є виявлення та фіксація виявів злочинної діяльності, її ознак. Ця 

операція передбачає дії щодо одержання інформації від контрольно-ревізійних 

органів, податкових інспекцій тощо. У випадках виявлення інформації, достатньої 

для затримання осіб, останніх затримують і провадять їх [173, c. 124]. 

З огляду на ситуаційний підхід до розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою загалом та окремих його криміналістичних засобів і 

методів, ми пропонуємо тактичні операції, що вміщують програми розслідування 

злочину, передбаченого ст. 368 КК України, залежно від типових слідчих 

ситуацій. Вивчення наукових джерел, узагальнення слідчої практики надали 

можливість встановити, що на початковому етапі кримінального провадження 

формуються такі типові ситуації: 

1. Ситуація інформаційної визначеності (сприятлива слідча ситуація). Їй 

притаманні достатня інформація про кримінальне правопорушення, особу, яка 

його вчинила, окремі обставини вчиненого, коло осіб, які причетні до злочину, 

надійне джерело інформації про злочин, належний, несуперечливий обсяг і зміст 

даних про спосіб учинення злочину. 

Під час вивчення слідчої практики така ситуація виникала у 38,8 % випадків 

під час розслідування одержання неправомірної вигоди на початковому етапі 

кримінального провадження (додаток А). 

2. Ситуація інформаційної невизначеності (несприятлива слідча ситуація, 

ситуація підвищеного тактичного ризику). За таких умов немає конкретизаційних 

даних про елементи складу вчиненого злочину, суперечливим є зміст інформації 

про одержання неправомірної вигоди, немає слідів учинення злочину, що 

засвідчують одержання хабаря службовою особою, наявні інформація високого 

ступеня вірогідності про провокацію хабаря, а також відомості засобів масової 

інформації про одержання неправомірної вигоди певним чиновником. 

Під час вивчення слідчої практики ситуація інформаційної невизначеності 

виникала в 55,3 % випадків під час розслідування одержання неправомірної 

вигоди на початковому етапі (додаток А). 
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За сприятливої слідчої ситуації під час розслідування злочину, 

передбаченого ст. 368 КК України, наявна інформація щодо головних елементів 

криміналістичної характеристики злочину й предмета доказування: 

– встановлено факт хабарництва;  

– відомий предмет неправомірної вигоди, його розмір, ознаки;  

– виявлено службових осіб, які задіяні в корупційному механізмі;  

– наявна документація, що висвітлює діяльність чиновника-хабарника та 

його спільників;  

– слідчий має речові докази, що викривають особу в одержанні 

неправомірної вигоди [7, c. 11]. 

Сприятлива слідча ситуація початкового етапу кримінального провадження 

полегшує проведення типових тактичних операцій під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Зокрема, умовами проведення тактичної операції із затримання службової 

особи-хабарника під час одержання неправомірної вигоди є: 1) наявність 

інформації про особу хабарника, місце, час і спосіб давання хабаря; 2) заява особи 

про вимагання, пропозицію надати хабар, висловлені чиновником; 3) наявність 

оперативної інформації про регулярне отримання хабарів службовою особою від 

відвідувачів [64, с. 72]. 

Ця тактична операція охоплює такі слідчі (розшукові) дії та організаційно-

технічні заходи: 

– НСРД – аудіо-, відеоконтроль особи, спостереження за особою, річчю або 

місцем, аудіо-, відеоконтроль місця, контроль за вчиненням злочину; 

– слідчі (розшукові) дії – обшук, огляд місця події, огляд предметів і 

документів, освідування; 

– процесуальні заходи – підготовка понятих, залучення спеціаліста в слідчі 

(розшукові) дії, забезпечення техніко-криміналістичними засобами перебігу 

проведення тактичної операції, процесуальні документи щодо обшуку житла чи 

іншого володіння особи, освідування особи, її затримання, доступ до речей і 

документів тощо [14, c. 28]. 
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Одночасно з тактичною операцією із затримання корупціонера або через 

нетривалий проміжок часу можуть проводити одночасні обшуки у співучасників 

службової особи, її рідних, близьких родичів, приміщеннях, де зберігають майно, 

придбане за рахунок корупційної діяльності службовця [14, c. 28].  

У криміналістичній літературі таку тактичну операцію називають 

«Проведення групових обшуків» [67; 68; 82; 118]. 

Тактичну операцію «Груповий обшук» можуть проводити як у ситуації 

інформаційної визначеності (сприятливій), так й у ситуації інформаційної 

невизначеності (несприятливій ситуації). 

Ситуація інформаційної невизначеності на початковому етапі 

кримінального провадження про одержання неправомірної вигоди передбачає 

наявність у слідчого інформації про окремі елементи криміналістичної 

характеристики цього злочину, що не дають змоги сформувати обґрунтовану 

підозру вчинення конкретним чиновником злочину, передбаченого ст. 368 

КК України. Виконання тактичних завдань розслідування ускладнюється тим, що 

слідчий не володіє достатнім обсягом відомостей, оперуючи лише загальними 

даними та неконкретизованою інформацією про подію злочину. 

У цій ситуації одержання неправомірної вигоди для слідчого є певною 

сукупністю фактів, що має високий ступінь невизначеності. Наявна інформація 

про злочин і його матеріальні відображення підлягає ретельному аналізу, 

спеціальним експертним дослідженням. Унаслідок цього формується модель 

учиненого посадовцем корупційного злочину. З огляду на зібрані докази, слідчий 

реалізує алгоритм проведення слідчих (розшукових) дій та відповідну програму 

розслідування чи їх комплексне поєднання в тактичній операції.  

Тактична операція спрямована на збирання детальної інформації відповідно 

до даних заяв і повідомлень про вимагання, пропозицію надати або одержання 

неправомірної вигоди конкретною службовою особою, що надійшли в 

правоохоронні органи. Тактичну операцію зі збору інформації про елементи 

складу злочину, передбаченого ст. 368 КК України, проводять працівники 

підрозділів внутрішньої безпеки Національної поліції України, СБУ, детективи 
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Національного антикорупційного бюро України, слідчі ДБР спільно з 

підрозділами оперативно-технічного забезпечення [14, c. 28–29]. 

Не претендуючи на оригінальність підходу до найменування тактичних 

операцій під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою 

особою, пропонуємо їх назви: «Затримання службової особи – хабарника», 

«Груповий обшук», «Збір інформації про злочин». 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Питанням виявлення, документування та розслідування одержання 

неправомірної вигоди вітчизняні науковці присвятили низку публікацій, серед 

яких монографії, посібники, методичні рекомендації, наукові статті тощо.  

Після набрання чинності КПК України 2012 року окремо висвітлювали 

положення обумовленості організації розслідування злочину, передбаченого 

ст. 368 КК України, типовими слідчими ситуаціями, алгоритмізації розслідування, 

типових першочергових слідчих (розшукових) дій, доказування в цій категорії 

кримінальних проваджень, залучення спеціалістів до процесуальних дій тощо. 

Водночас у вітчизняній юридичній науці після 2012 року загальним 

положенням, класифікації, вимогам та іншим теоретико-прикладним питанням 

проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою присвячено незначну кількість 

монографічних, наукових і навчально-методичних робіт. Ці видання цілком не 

охоплюють комплексу питань слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди в сучасних умовах та особливостей їх 

проведення. 

2. Відсутність у КПК України норми, яка містила б вичерпний перелік 

слідчих (розшукових) дій, призводить до формування різних підходів до 

класифікації цих засобів збирання та перевірки доказів. Це стосується й 
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проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні щодо 

одержання неправомірної вигоди. 

Запропоновані нами класифікації слідчих (розшукових) дій корелюються з 

процесом розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою та 

безпосередньо співвідносяться з нормами КПК України. Зокрема, у контексті 

розслідування одержання неправомірної вигоди слідчі (розшукові) дії за 

моментом їх проведення поділяють на невідкладні й інші (початкові, наступні). 

Висвітлено загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій у 

кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди: підстави, 

мету, процесуальні й тактичні особливості проведення та фіксування їхніх 

результатів. 

3. Програми розслідування одержання неправомірної вигоди ґрунтуються на 

алгоритмізації слідчих (розшукових) і процесуальних дій, організаційних заходів 

у кримінальному провадженні. Алгоритм слідчих (розшукових) дій, що міститься 

в програмі розслідування, у визначених слідчих ситуаціях доцільно відображати в 

тактичних операціях.  

Класифікація тактичних операцій під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди є необхідною умовою правильного пізнання їхньої сутності, 

порядку, послідовності й особливостей реалізації. Відповідна диференціація надає 

можливість з’ясувати закономірності виявлення, фіксації, оцінки й використання 

доказів під час розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України.  

Проведення тактичних операцій під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди обумовлено, насамперед,  слідчою ситуацією початкового 

етапу кримінального провадження. У ситуації інформаційної визначеності про 

подію злочину проводять тактичну операцію «Затримання службової особи – 

хабарника», у ситуації інформаційної невизначеності – тактичну операцію «Збір 

інформації про злочин». Тактичну операцію «Груповий обшук» проводять як у 

ситуації інформаційної визначеності, так й у ситуації інформаційної 

невизначеності [14, c. 29]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 

ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ 

ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ 

 

 

2.1. Проведення огляду й освідування особи 

 

 

Огляд є однією з основних слідчих (розшукових) дій, яку проводять під час 

досудового розслідування кримінальних правопорушень. Огляд – це слідча 

(розшукова) дія, що полягає в безпосередньому спостереженні й дослідженні його 

учасниками матеріальних об’єктів, які пов’язані з обставинами вчинення 

кримінального правопорушення, що проводять з метою їх виявлення та фіксації 

[132, с. 326]. 

У програмі невідкладних слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою важливе значення має огляд. 

Як спосіб збирання інформації про хабарництво огляд можуть проводити: 

1) за місцем роботи й проживання одержувача, посередника в отриманні хабаря; 

2) у місцях реалізації цінностей, отриманих у вигляді хабаря [182, с. 92]. У 

наукових джерелах виокремлюють такі його види:  

1) огляд предмета неправомірної вигоди для встановлення його 

особливостей, приналежності раніше певній особі;  

2) огляд місця передання неправомірної вигоди;  

3) огляд місця зустрічі учасників злочину з метою виявлення матеріальних 

слідів [243, с. 274], а також: 

4) огляд документів.  

Необхідно додати, що огляд документів охоплює і ті, що характеризують 

службову діяльність чиновника як загалом, так і пов’язану з одержаною 

неправомірною вигодою. 
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Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України, огляд місця події в невідкладних 

випадках може бути проведено до початку досудового розслідування з внесенням 

відповідних відомостей до ЄРДР одразу після завершення огляду. Це надає 

можливість проводити цю слідчу (розшукову) дію на місці затримання 

одержувача неправомірної вигоди.  

Огляд полягає в сприйнятті та закріпленні слідчим об’єктів матеріальної 

обстановки з метою виявлення, вилучення слідів злочину, передбаченого ст. 368 

КК України: грошових коштів, документів, записів, інших об’єктів і слідів, 

пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди, фіксацією в протоколі огляду 

місця події. 

Якщо злочин у сфері службової діяльності було виявлено внаслідок 

оперативної розробки працівниками кримінальної поліції, цілком слушно зазначає 

О. В. Пчеліна, то особу злочинця здебільшого затримують «на гарячому». У таких 

випадках місцем події буде місце затримання. Такими місцями залежно від 

способу реалізації злочинного наміру можуть бути службові приміщення, місця 

відпочинку (ресторани, кафе, парки), транспортні засоби, складські приміщення 

тощо [212]. Огляд такого місця події здійснюють за загальними правилами, 

сформованими криміналістикою [184]. Крім того, затримання злочинця 

супроводжується проведенням його особистого обшуку, оглядом місця 

затримання, місця переховування затриманого, за необхідності – його 

освідуванням [212, с. 264]. 

Під час проведення огляду місця події слідчий вправі затримати чиновника, 

який одержав неправомірну вигоду, відповідно до ст. 208 КПК України. 

Затримання під час цієї слідчої (розшукової) дії має бути завчасно спланованим. 

Необхідно визначити час фактичного затримання (що обов’язково відображають у 

протоколі), з’ясувати місце, де відбуватиметься затримання, та його спосіб, 

питання транспортування затриманого й засоби зв’язку. Додатково слідчий 

залучає оперативні підрозділи або групи оперативно-раптової дії.  

Важливою підготовчою дією перед затриманням службової особи – 

хабарника є належне «помічення» предмета неправомірної вигоди. Це може 
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відбуватися шляхом сканування купюр і переписування їх номерів; нанесення на 

предмет неправомірної вигоди відповідних речовин спеціалістом; використання 

для упаковки хабаря матеріалу, частина якого залишається в слідчого (з метою 

подальшого встановлення належності частин матеріалу одному цілому). Кожну із 

зазначених дій належно протоколюють [3, c. 861].  

У зв’язку із цим у слідчого постає необхідність залучення відповідних 

спеціалістів. 

Можливі дії спеціаліста, які здійснюють за дорученням слідчого, – це: 

вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складання планів і схем, 

виготовлення графічних зображень оглянутого місця чи окремих речей, відбитків 

і зліпків, огляд та вилучення речей, документів, які мають значення для 

кримінального провадження. До участі в огляді місця події під час розслідування 

корупційних злочинів можуть залучати будь-яких спеціалістів різних фахових 

спеціальностей за умови їх відповідності вимогам ст. 71 КПК України [262, c. 35]. 

Складовою затримання (захоплення) запідозреної особи є її особистий 

обшук, який проводять безпосередньо після затримання в разі відмови 

добровільно видати предмет хабаря, документи, що мають значення для 

доказування, тощо. У протоколі фіксують, у якому стані знаходяться речі в 

кишенях, що лежить зверху, а що – унизу. Передусім це стосується випадків, коли 

особистий обшук проводять негайно після передачі хабаря, і важливо зазначити 

точне місцезнаходження предмета хабаря [47, с. 45]. На практиці в таких випадках 

складають протокол огляду місця події, у якому власне факт, процес й обставини 

фактичного затримання «захоплення» не відображають. Таким чином, цей 

протокол за своїм змістом не цілком відповідає фактичним обставинам, що 

відбулися під час затримання особи, яка одержала неправомірну вигоду. 

У слідчій практиці трапляються випадки, коли огляд місця події, де 

відбулося фактичне передання предмета неправомірної вигоди, здійснюють через 

деякий проміжок часу після вчинення злочину. У цьому разі до моменту його 

проведення за допомогою перевірочних та оперативно-розшукових заходів 

необхідно переконатися, що обстановка в цьому місці не зазнавала істотних змін, 
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наприклад, не проводили ремонт, перепланування приміщення, не переставляли 

меблі [30, с. 64]. 

У разі участі спеціаліста в проведенні огляду під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службової особи слідчий акцентує увагу на: 

– обов’язку спеціаліста мати при собі комплект необхідних технічних 

засобів, призначених для фіксації обстановки на місці вчинення корупційного 

злочину, виявлення, фіксації, вилучення й упакування відповідної слідової та 

іншої криміналістично значущої інформації; 

– перед виїздом для участі в огляді спеціаліст має отримати інформацію про 

подію корупційного злочину, інші відомі обставини й підготувати необхідне 

технічне обладнання, пристрої та прилади; 

– відомості про спеціалістів, які беруть участь у проведенні слідчої 

(розшукової) дії, про її результати, а також інформацію про застосування 

технічних засобів фіксації, характеристику технічних засобів фіксації та носіїв 

інформації, які застосовують, вносять до протоколу огляду; 

– носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано 

процесуальні дії, додають до протоколу огляду; 

– під час виготовлення оригіналу документа в електронній формі (його 

відображення) після завершення огляду місця події спеціалістом за дорученням 

слідчого в довільній формі складають письмове пояснення, у якому зазначають 

дату проведення процесуальної дії, дату виготовлення документа (відображення), 

номер та/або параметри технічних носіїв інформації, а також прізвище особи, яка 

виготовила копію запису. Письмове пояснення та відображення запису 

процесуальної дії приєднують як додатки до протоколу; 

– за результатами проведення огляду щодо корупційного злочину залучені 

спеціалісти консультують слідчого з питань, що потребують відповідних 

спеціальних знань і навичок стосовно порядку й особливостей пакування 

предмета неправомірної вигоди, інших слідів та об’єктів-слідоносіїв, 

можливостей дослідження виявлених слідів, об’єктів, речей, документів, 
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доцільності вирішення певних питань, а також потреби залучення для цього 

інших спеціалістів [262, с. 37–38]. 

Під час проведення огляду в процесі розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою виявляють сліди пальців рук на 

предметах хабаря, взуття в приміщенні й на місцевості, сліди транспортних 

засобів. Найтиповішими слідами, що становлять слідову картину, можуть бути: 

– гроші й коштовні речі, передані хабароодержувачеві; 

– чеки, товарні ярлики, етикетки від предметів, переданих 

хабароодержувачеві; 

– сліди речовин з предмета хабаря на одязі хабароодержувача – 

мікрочастинки, що відокремилися, пушинки, волосся, нитки (в одному випадку 

було виявлено на одязі хабарника частки переданого як хабар ведмежого хутра); 

– сліди рук хабародавця на окремих предметах обстановки кабінету 

хабарника в разі його заяви, що ця особа ніколи не відвідувала його кабінету; 

– сліди пальців рук на предметі хабаря хабародавця й хабароодержувача в 

разі їх заяви, згідно з якою вони не перебувають у жодних відносинах; 

– сліди в транспортних засобах осіб, які брали участь у переданні й 

одержанні хабаря – у машині хабародавця або хабароодержувача в разі 

заперечення такої зустрічі й передання хабаря [129, с. 143]. 

Вплив учасників злочину на предмет неправомірної вигоди пов’язаний з 

виникненням різних змін (слідів), які локалізуються на: 1)  місці події; 2) об’єкті, 

його частинах; 3) місцях подальшого його знаходження, приховування, реалізації; 

4) злочинцеві (його тілі, одязі тощо); 5) засобах і знаряддях злочину, 

використаних учасниками кримінальної події [16, с. 53].   

Отже, під час одержання неправомірної вигоди службовою особою 

утворюються матеріальні сліди, які ми об’єднали в такі групи: а) стан об’єктів, де 

відображаються їхні внутрішні зміни (рух) хімічного, механічного, біологічного 

характеру; б) наслідки механічного переміщення об’єктів у просторі; 

в) результати процесу службової діяльності посадовця [15, с. 6]. 
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Об’єктом огляду місця події під час розслідування злочину, передбаченого 

ст. 368 КК України, переважно є службове приміщення, де відбувається 

передання предмета неправомірної вигоди. Особливість проведення такого огляду 

полягає в тому, що він починається здебільшого від центру приміщення. І це слід 

вважати вихідним положенням у приміщенні, де відбулося передання незаконної 

винагороди. У службових кабінетах це стіл, за яким сиділи хабародавець і 

чиновник – одержувач хабаря. Огляд починається із цього столу з фіксації його 

розташування щодо інших об’єктів. Для подальшої перевірки показань сторін 

процесу важливо також зафіксувати положення стільця, на якому сидів 

хабародавець, його відстань від столу й стільця одержувача [13, c. 5]. 

Хабарники заявляють, що предмет неправомірної вигоди було їм підкинуто. 

Вони не враховують, де було виявлено зазначений об’єкт. Відомі випадки, коли 

затримані дотримувалися такої версії, хоча предмет хабаря було виявлено в 

кишені їхнього одягу. Ситуація ускладнюється, коли затриманому вдається 

кинути предмет хабаря на підлогу, заховати серед паперів, що знаходяться на 

столі, покласти в контейнер для сміття тощо. Оскільки для прийняття рішення про 

спосіб позбавлення від небажаного об’єкта в таких суб’єктів замало часу, деякі з 

них намагаються відкинути небажаний предмет якомога далі від себе. Виконуючи 

такі операції, вони не враховують, що хабародавець, перебуваючи на своєму 

місці, не зміг би перемістити туди предмет, зважаючи на значну відстань або 

присутність інших об’єктів між хабародавцем і місцем виявлення предмета 

неправомірної вигоди [13, c. 5–6]. 

Під час огляду місця події в службовому кабінеті необхідно враховувати ці 

аспекти, провести вимірювання таких відстаней, а також об’єктів, які знаходилися 

перед хабародавцем, де було виявлено предмет неправомірної вигоди. Якщо його 

виявлено під столом, необхідно визначити, під якою конкретно його частиною та 

на якій відстані від місць розміщувалися хабародавець й одержувач хабаря. У 

такий спосіб фіксують положення цього об’єкта, знайденого між паперів або в 

сейфі; вимірюють відстань від нього до точок, у яких знаходилися зазначені 

суб’єкти. Подеколи доцільно провести вимірювання стільниці столу та його 



97 

 

відділень, осередків сейфів, у яких було виявлено передані цінності, відстань від 

них до меж об’єктів, що оглядають. У разі виявлення предмета неправомірної 

вигоди серед ділових паперів, документів, що лежать на столі, у сейфі хабарника, 

потрібно зосередити увагу на тому, як скріплено документи. Виявлення предмета 

хабаря серед підшитих, скріплених у спеціальних папках документів потребує 

пояснення та з’ясування можливості його самостійної закладки хабародавцем. 

Під час огляду місця події з предмета неправомірної вигоди, його упаковки, 

одягу та рук службової особи – хабарника беруть зразки мікрочасток і спеціальної 

хімічної речовини, які упаковують в окремі експертні пакети. Проведена судова 

експертиза матеріалів, речовин і виробів надасть можливість встановити механізм 

перенесення мікрочасток і хімічних речовин, а також з’ясувати однорідність з 

відповідними зразками. 

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди проводять огляд 

житла чи іншого володіння особи. Цей вид огляду здійснюють на підставі 

мотивованої постанови слідчого судді, винесеної з дотриманням порядку, 

передбаченого ч. 2, 3 ст. 234, ст. 235, ч. 2 ст. 237 КПК України. У цьому випадку 

слідчий складає клопотання з викладенням підстав для проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії, узгоджує його з прокурором і звертається до слідчого судді за 

місцем провадження досудового слідства. Розглянувши подання слідчого в день 

його надходження за участю слідчого або прокурора, слідчий суддя виносить 

ухвалу про проведення огляду чи відмову в цьому [186, с. 47]. 

Відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК України, огляд житла чи іншого володіння 

особи здійснюють з обов’язковою участю не менше ніж двох понятих незалежно 

від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) 

дії. Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого 

й потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані 

в результатах кримінального провадження. 

Водночас О. В. Білоус наводить аргументи, згідно з якими в разі якщо особу 

підозрюють у вчиненні злочину, а безпосереднє переслідування її відбувається до 

моменту отримання офіційного статусу підозрюваного, то проникнення в житло 
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або інше володіння в невідкладних випадках може відбуватися після отримання 

правоохоронними органами, уповноваженими на затримання, інформації про 

вчинення такою особою кримінального правопорушення [33, с. 9]. Це положення 

відповідає ст. 30 Конституції України, у якій визначено, що в невідкладних 

випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей або майна або з безпосереднім 

переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, можливий інший, 

встановлений законом, порядок проникнення до житла чи іншого володіння 

особи, проведення в них огляду й обшуку [120]. 

Відповідні випадки можуть відбуватися під час переслідування одержувача 

хабаря, якщо він ховається у власному приватному будинку, закривається у 

квартирі, автомобілі, зокрема з метою знищити отриманий предмет неправомірної 

вигоди або інші сліди вчиненого злочину. Після проведення такого огляду 

прокурор або слідчий за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно 

після здійснення слідчої дії звернутися з клопотанням про проведення огляду до 

слідчого судді, який розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 234 

КПК України й перевіряє, чи справді були наявні підстави для проникнення до 

житла чи іншого володіння службової особи без ухвали слідчого судді (ч. 3 

ст. 233 КПК України), і приймає відповідне рішення. 

У випадках, коли необхідно виявити тайники, де зберігають предмети 

неправомірної вигоди або окремі документи, пов’язані з переданням хабаря 

службовій особі, або якщо особа, причетна до вчинення злочину, викинула за 

межі приміщення предмет неправомірної вигоди, матеріал, у який його було 

упаковано, у цьому місці проводять огляд місцевості за правилами ст. 

237 КПК України. Про важливість такого виду огляду зазначають О. Ф. Бантишев 

і С. А. Кузьмін у випадках, коли хабар вручено в громадському місці. Під час його 

проведення фіксують сліди, що потенційно можуть сприяти викриттю злочинців: 

відбитки пальців рук, взуття, пакувальні матеріали, пляшки з-під алкогольних 

напоїв тощо [24, c. 52].   

Потреба в проведенні огляду місцевості під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою може виникнути щодо фактів, 
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пов’язаних із виконанням будівельних або будівельно-ремонтних робіт, 

розподілом земель, визначенням порядку користування земельними ділянками, 

тощо. У таких випадках необхідно фіксувати фактичний стан споруд або окремих 

їхніх елементів, виміряти межі земельних ділянок, фіксувати їхній стан, наявність 

певних об’єктів на них. Тобто основна мета таких оглядів переважно полягає в 

дослідженні обстановки на цих об’єктах, аби згодом здійснити її зіставлення з 

даними, відображеними у відповідній документації (актах здавання-приймання 

виконаних робіт, оцінних актах тощо) [212]. 

Наприклад, 4 лютого 2020 року слідчі ДБР м. Києва спільно з 

прокуратурою Київської області й Управлінням стратегічних розслідувань у місті 

Києві НПУ затримали начальника одного з управлінь Секретаріату Кабінету 

Міністрів України за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Відповідно 

до зібраних слідчими матеріалів, посадовець Секретаріату Кабінету Міністрів 

України із залученням посередника вимагав від представника суб’єкта 

підприємницької діяльності 2,5 млн гривень. «Відкат» призначався за підписання 

актів приймання-передання виконаних будівельних робіт і відкликання судових 

позовів до підрядника. Хабарника затримано безпосередньо під час одержання 

ним неправомірної вигоди в розмірі 2 млн грн у порядку ст. 208 КПК України. 

Серед невідкладних слідчих (розшукових) дій проведено огляд об’єктів 

будівництва, що стало предметом обговорення службовця з підприємцем у разі 

вимагання хабаря. Зібрані під час слідчих (розшукових) дій докази стали основою 

для повідомлення про підозру затриманому чиновнику й обрання щодо нього 

запобіжного заходу [33]. 

Головний обсяг інформації, що висвітлює обставини одержання 

неправомірної вигоди, міститься в документах, які відображають службову 

діяльність корупціонера, а також персоналу підприємства, організації, установи 

загалом. Тому документи про службову діяльність посадовця підлягають 

ретельному огляду. 

Слідчий має володіти інформацією про перелік типових документів, що 

створюються під час діяльності органів державної влади й місцевого 
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самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 

термінів зберігання документів, а саме до типових документів, які створюють під 

час документування однотипних (тобто загальних для всіх) управлінських 

функцій, виконуваних організаціями, належать такі: з питань функціонування 

системи управління, планування, фінансування, обліку та звітності, роботи з 

кадрами, адміністративно-господарського обслуговування тощо, а також 

документація, яку створюють як результат виробничої та науково-технічної 

діяльності організацій [92]. Під час розслідування злочинів у сфері службової 

діяльності О. В. Пчеліна вважає за доцільне увагу зосереджувати на огляді 

кадрової та планово-звітної (бухгалтерського обліку та фінансової звітності) 

документації [212].  

Слід ознайомитися з номенклатурою справ кадрової служби, дотримуючись 

вимог щодо її розроблення, формування та зберігання. Тому під час перевірки 

справ, включених до номенклатури, слід перевірити чи було дотримано таких 

правил щодо їх формування: у справах згруповано тільки оригінали (у разі їх 

відсутності – засвідчені в установленому порядку копії) правильно оформлених і 

виконаних документів; до справ у жодному разі не включено чорнові, особисті, 

дублетні документи, що підлягають поверненню, і розмножені копії; у справі 

згруповано документи одного діловодного року (за винятком судових, перехідних 

й особових справ працівників); окремо згруповано у справи документи постійного 

і тимчасового строків зберігання; до справи включено тільки документи єдиного 

тематичного комплексу (з одного питання чи групи споріднених питань), де 

спочатку розміщено ініціативний документ, а потім – решта в логічній 

послідовності; документи всередині справи згруповано в хронологічному чи 

логічному порядку або в їх поєднанні; листування згруповано за змістом і 

кореспондентським принципом, систематизовано в хронологічному порядку; 

документ-відповідь у справі розміщують за документом-запитом; у разі 

неможливості згрупувати документи у справи, передбачені номенклатурою, 

заводять нову справу, що передбачає обов’язкове внесення її найменування та 

строку зберігання до чинної номенклатури справ; для групування документів, 
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створених за допомогою комп’ютерних технологій, у справи використовують 

загальні правила; обсяг справи постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання 

не має перевищувати 250 аркушів, а товщина – 30–40 мм; у кінці кожної справи 

на окремому чистому аркуші, а в книгах, журналах – на зворотному боці 

останнього чистого аркуша, у картотеках – на окремій чистій картці має міститися 

запис із зазначенням кількості пронумерованих аркушів або карток (цифрами та 

літерами) [215]. 

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою 

об’єктами огляду можуть бути різні види документів – речових доказів: письмові, 

фото-, відеодокументи, пластикові картки, комп’ютерні файли тощо. Огляди (або 

обшуки) можуть проводити як на місці роботи чиновника, так і за місцем 

проживання учасників злочинної діяльності. Із цього приводу В. В. Тіщенко 

зазначає, що документами, які найчастіше стають джерелами доказової 

інформації під час розслідування службових злочинів, є: документи, складені 

незалежно від кримінального провадження; документи, що фіксують обставини 

події, наявність або відсутність ознак злочину, складені на стадії відкриття 

кримінального провадження (акти ревізії, інвентаризації; пояснення службової 

особи); документи, які фіксують фактичні дані, відомі укладачам особисто або з 

інших документів і складені на вимогу органів слідства, суду чи за клопотанням 

учасників процесу (довідки про переміщення вантажів, характеристики тощо) 

[134, c. 491–492]. 

Огляд документів – це слідча (розшукова) дія, яка полягає в їх вивченні й 

дослідженні з метою виявлення та фіксації ознак, що надають документам 

значення речових доказів. Згідно зі ст. 99 КПК України, документом є спеціально 

створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить 

зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення відомості, що 

може бути використано як доказ факту чи обставин, які встановлюють під час 

кримінального провадження [132, с. 329]. 

Огляд документів як самостійну слідчу (розшукову) дію проводять, якщо 

документ не було оглянуто й описано в протоколах тих процесуальних дій, під 
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час яких його виявлено чи надано. Огляд документів проводять з метою 

встановлення факту вчинення службовою особою конкретних дій, пов’язаних з 

отриманням хабаря, з’ясування того, чи відповідають вони повноваженню 

чиновника, який одержав неправомірну вигоду, тощо. 

На думку В. Ю. Шепітька, «коли на хабарництво вказують непрямі дані, 

розслідування починається з огляду документів із метою встановлення: їх 

підробки; незаконності виконання службових дій; неправомірності невиконання 

таких дій; порядку їх виконання; порядку проходження документації; 

недотримання правил оформлення документів, спрощення його порядку; 

порушення звичайної черговості розгляду питань, прискорення його порівняно зі 

встановленими або звичайними термінами виконання службових дій» [131, 

с. 545–546].  

Під час огляду документів увагу слід акцентувати на вивченні їх змісту, 

дотриманні передбаченої форми та наявності всіх реквізитів. Наприклад, може 

бути встановлено відсутність на документі необхідних реєстраційних номерів і 

штампів, а також відміток тих службових осіб, які зобов’язані були прийняти цей 

документ чи вирішити питання, яке викладено в ньому, письмові вказівки 

керівників організації вищого рівня про позитивне вирішення клопотань без 

відповідної перевірки й узгодження, коли такий порядок суворо визначено у 

відповідних нормативних актах. Зазначені дані засвідчують «незвичайний» 

порядок оформлення документа й вирішення певного питання [162, с. 132–133]. 

Розслідуючи одержання неправомірної вигоди службовою особою, слідчий 

має ретельно дослідити штатні розписи й переліки змін до них; штатно-посадову 

книгу; положення про структурні підрозділи організації; про відділення, філії та 

представництва; про колегіальні виконавчі й дорадчі органи; реєстри (списки) 

акціонерів, афілійованих осіб, власників цінних паперів, пайовиків, осіб, котрі 

мають право на одержання дивідендів, осіб, що мають право участі в загальних 

зборах акціонерів; документи на приймання-передавання акцій (пакетів акцій); 

особові справи й особові картки працівників; розрахунково-платіжні відомості 

(особові рахунки) працівників; протоколи, витяги з протоколів і документи до них 
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конкурсних комісій із заміщення вакантних посад, обрання на посади; документи 

про проведення атестацій і встановлення кваліфікації, що ввійшли до особових 

справ; документи про надання грошової допомоги по безробіттю; декларації 

державних службовців; правила внутрішнього трудового розпорядку; посадові та 

робочі інструкції працівників; табелі обліку використання робочого часу 

(відомість обліку робочого часу й відпочинку водія, індивідуальний навчальний 

план тощо), наряди працівників; документи про шкідливі умови праці, 

травматизм, професійні захворювання; документи з питань атестації робочих 

місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; документи 

про розслідування причин аварій та нещасних випадків на виробництві, пов’язані 

зі значними матеріальними збитками й людськими жертвами; протоколи засідань 

комісій тощо [213, с. 248-255]. 

Формулюючи криміналістичні рекомендації щодо проведення огляду 

документів,  М. К. Камінський зазначає: «Осмотр документов проводиться в 

точном соответствии с законом и криминалистическими рекомендациями. 

Вначале производится общий осмотр документов, в ходе которого уточняется 

назначение документа, устанавливаются его реквизиты. Затем осмотру 

подвергаются отдельные записи. При этом особое внимание обращается на 

соответствие дат составления (заполнения) документа… Проводится сличение 

текстов в различных экземплярах одного и того же документа. С помощью 

технико-криминалистических средств выявляются признаки подчисток, 

травлений, дописок и т. д., обнаруживаются и фиксируются вдавленные штрихи 

на оборотной стороне документа. Особое значение вдавленные штрихи имеют 

при осмотре записных книжек с вырванными страницами, тетрадей… 

Одновременно фиксируются записи, исправления в которых могут быть 

выявлены лишь в ходе экспертного исследования» [103, с. 32]. 

Певну специфіку під час розслідування злочину, передбаченого ст. 368 

КК України, має огляд електронних документів. Це пов’язано з формою такого 

документа.  
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Електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у 

вигляді електронних даних, що охоплює й обов’язкові реквізити документа. 

Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які 

він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для 

сприйняття його змісту людиною [203]. Тому слідчий під час огляду електронного 

документа повинен зафіксувати наявність, зміст і розміщення всіх реквізитів 

електронного документа. Увагу слід акцентувати на кількості оригіналів 

електронного документа та його копій. Оригіналом електронного документа 

вважають електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, 

зокрема електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання електронного 

документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях 

інформації кожний з електронних примірників вважають оригіналом 

електронного документа. Якщо автор створює ідентичні за інформацією та 

реквізитами електронний документ і документ на папері, кожен з документів є 

оригіналом і має однакову юридичну силу [203]. 

Електронний документ завіряють електронним цифровим підписом, який 

накладають за допомогою особистого (закритого) ключа та перевіряють за 

допомогою відкритого ключа [203]. Останній передають зацікавленій стороні. 

Відправник повідомлення шифрує його своїм закритим ключем і передає 

одержувачу каналами зв’язку. Одержувач дешифрує повідомлення відкритим 

ключем відправника [151].  

У зв’язку із цим слідчому потрібно паралельно перевірити наявність і 

правильність ведення журналів аудиту щодо подій, пов’язаних із генерацією, 

використанням і знищенням особистого ключа; порядок й умови розміщення, 

зберігання, доступу та використання особистого ключа; порядок і умови 

розміщення, зберігання й доступу до резервної копії особистого ключа; порядок 

реєстрації (формування сертифіката ключа) центру сертифікації ключів і його 

відповідність політиці сертифікації та регламенту роботи; порядок й умови 

зберігання сформованих сертифікатів ключів, а також сертифікатів і 

документованої інформації, яка підлягає обов’язковому переданню центрами 
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сертифікації ключів у разі припинення їхньої діяльності; відповідність змісту 

сформованих сертифікатів установленим законодавством вимогам; факт і порядок 

розміщення на електронному інформаційному ресурсі документів та інформації, 

установлених політикою сертифікації; наявність і правильність ведення журналів 

аудиту щодо подій, пов’язаних із формуванням, скасуванням, блокуванням і 

поновленням сертифікатів ключів; функціонування електронного інформаційного 

ресурсу щодо надання доступу до основних даних (реквізитів) акредитованих 

центрів, центрів сертифікації ключів, переліку сертифікатів центрів сертифікації 

ключів, а також інформації про статус сертифікатів [212]. 

Отже, до проведення огляду електронних документів потрібно залучати 

спеціалістів у галузі комп’ютерної техніки або програмування. 

Огляд документів у кримінальних провадженнях про одержання 

неправомірної вигоди службовою особою можуть проводити під час таких 

процесуальних дій, як затримання, огляд місця події, обшук, тимчасовий доступ 

до предметів і документів. Зокрема, М. В. Жогін зазначає: «Осмотр и изъятие 

документов, свидетельствующих о выполнении взяткополучателем определенных 

действий в интересах взяткодателя, необходимо проводить для обнаружения 

документов, свидетельствующих: 

а) о незаконности выполненного служебного действия или о незаконности 

вознаграждения от выполнения действия; 

б) о правомерном выполнении должностным лицом в интересах 

взяткодателя каких-либо действий или правомерном воздержании от выполнения 

таких действий; 

в) о неправильном прохождении их по канцелярии, отделам и т.п. Иногда 

целесообразно осмотреть и изучить документы по оформлению других 

однотипных служебных действий, выполненных должностным лицом, 

подозреваемым в получении взятки, для того, чтобы путем сравнения выяснить и 

показать, что допущенные нарушения носят исключительный характер и 

свидетельствуют об особом отношении должностного лица к решению вопроса, 

интересующего взяткодателя; 
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г) о подложности документов; 

д) об обстоятельствах, способствовавших взяточничеству.  

Все документы, вызывающие сомнение, должны изыматься» [220, с. 544–

545]. 

Крім того, важливе значення має встановлення часу, який минув з моменту 

надходження документа до прийняття чи реалізації відповідного рішення, що 

надасть можливість виявити порушення правил, які регулюють таку діяльність 

організації, підприємства, установи. Огляд рахунків за нібито виконані особою, 

яка одержала хабар, роботи дає змогу встановити й розмір отриманого хабаря [39, 

с. 13]. 

Під час огляду документа слідчий з’ясовує його загальний характер і 

призначення, вивчає зовнішній вигляд, стан, зміст, реквізити, проводить 

маніпуляції, спрямовані на виявлення слідів підроблення. Водночас слід 

дотримуватися криміналістичних рекомендацій щодо поводження з документами, 

які вилучають. Наприклад, приєднувати документ – речовий доказ до 

кримінального провадження потрібно в окремому пакеті. Зазначене надасть 

можливість зберегти зовнішній вигляд документа й забезпечить можливість 

подальшого його дослідження. 

З метою виявлення слідів підроблення документа його огляд проводять в 

умовах наскрізного освітлення або кососпрямованого світла, за допомогою 

оптичних засобів (лупи, мікроскопа, світлофільтрів), а також – в 

ультрафіолетових й інфрачервоних променях за допомогою приладів 

ультрафіолетового випромінювання та електронно-оптичного перетворення. 

Описуючи документ у протоколі, відображають такі відомості: повна назва 

та вид, серія і номер; коли, кому, ким і на який термін виданий; наявність 

підписів, відбитків печаток, штампів, їх зміст і розміщення; чи виконано документ 

на бланку встановленого зразка; якість, колір, стан паперу, спосіб виконання 

тексту, колір барвника; зміст документа; написи на ньому; наявність пошкоджень, 

плям, помарок, імовірних ознак підроблення. У протоколі позначають технічні 

засоби та прийоми, використані під час огляду документа. 



107 

 

Необхідно оглянути вже вилучені документи, що відображають виконання 

підозрюваним службової дії, за яке він намагався отримати або одержав 

неправомірну вигоду. Усі особи, які так чи інакше брали участь у складанні, 

розгляді, переданні цих документів або просто зазначені в них, мають бути 

допитані. Вивчення вилучених документів також необхідно для встановлення 

можливих співучасників одержання неправомірної вигоди. 

Під час проведення огляду необхідно знайти документи, які відображають 

виконання службових повноважень службовою особою в типовій ситуації, і 

документи, що відображають дії чиновника в аналогічній ситуації, однак у зв’язку 

з отриманням неправомірної вигоди. Це має значення для порівняння законних і 

незаконних дій службовця та з’ясування інших фактів його злочинної поведінки. 

Слідчий насамперед зобов’язаний зосередити увагу на документах, 

пов’язаних із вчиненням службових дій чиновником, щодо якого надійшло 

повідомлення про одержання неправомірної вигоди. Наприклад, гр. О., обіймаючи 

посаду начальника відділу правового забезпечення Дніпровської районної в 

м. Києві ради, у зв’язку з покладеними на нього обов’язками службової особи, яка 

займає відповідальне становище та виконує організаційно-розпорядчі функції, 

учинив корупційний злочин. Після закінчення терміну дії договору оренди до 

Дніпровської районної в м. Києві ради з питанням про продовження відповідного 

терміну звернувся керівник ТОВ «Укрпродтехснаб» гр. Х. Комісія з питань 

надання в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Києва прийняла позитивне рішення про продовження терміну оренди, 

про що було зафіксовано у відповідному протоколі зборів. Унаслідок 

протиправного впливу гр. О. протягом трьох місяців рішення комісії (виписка з 

протоколу) не видавали зацікавленій особі. Після підписання відповідного 

договору керівником виконавчого органу – районної адміністрації гр. О. 

незаконно утримував у себе документ і не надавав його гр. Х. Під час зустрічі 

начальник відділу правового забезпечення О. повідомив Х., що за сприяння в 

отриманні договору про продовження оренди він повинен передати йому 25 тис. 

доларів США. Гр. Х. звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів. 
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Після передання грошей вимагача було затримано, а в районній адміністрації 

проведено огляд, під час якого вилучено документи, що відображають 

документообіг з приводу продовження договору оренди. Усебічний аналіз 

вилучених документів дав змогу виявити схему злочинної діяльності 

корупціонера гр. О. [260]. 

Під час огляду документів може бути виявлено й вивчено дані, що 

підтверджують контакти учасників злочину. Вони можуть міститися в різних 

документах, які представляв хабародавець в орган влади для реєстрування в 

журналах вхідної та вихідної кореспонденції, електронних базах даних, 

реєстраційних картках, книгах обліку відвідувачів, що приходять на особистий 

прийом, корінцях пропусків тощо [30, с. 96]. 

Огляду й дослідженню підлягає і предмет неправомірної вигоди, зокрема 

стан його упаковки. Якщо її цілісність було порушено, на цьому акцентують увагу 

понятих. За умови, якщо упаковку під час підготовки до проведення операції 

обробляли СХР, слід використовувати технічні засоби, які надають можливість 

виявити на ній не лише раніше нанесені речовини, а й сліди, що утворилися. 

Упаковку обов’язково досліджують з метою виявлення на ній слідів рук 

одержувача неправомірної вигоди. 

Якщо предмет неправомірної вигоди планують передати загорнутим у папір 

або іншу упаковку, то від неї слід відокремити частину й долучити до протоколу 

огляду. До нього також долучають зразок СХР, якою оброблено предмет хабаря. 

Такий зразок слід відбирати під час огляду й ідентифікації грошових коштів, 

цінних паперів, оброблених цими речовинами. Окремо відібраний зразок 

направляють для проведення експертизи матеріалів, речовин і виробів 

(експертизи спеціальних хімічних речовин). 

У протоколі огляду необхідно описати всі індивідуальні ознаки виявленого 

предмета неправомірної вигоди, а саме: номінал, номери й інші ознаки купюр. 

Докладно висвітлюють у протоколі й ознаки цінних паперів, якщо вони є 

предметом корупційного злочину (вид, найменування, ким, де, коли, на чиє ім’я 

видано тощо) [97, с. 304]. 
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Ці та інші результати огляду слідчий фіксує в протоколі, зазначаючи про 

використання науково-технічних засобів. Протокол складають з дотриманням 

вимог ст. 104–107 КПК України. У протоколі фіксують обстановку місця події, 

місце виявлення та індивідуальні ознаки предмета неправомірної вигоди, а також 

інші відомості відповідно до криміналістичних рекомендацій. 

Місце виявлення предмета неправомірної вигоди та його ознаки, зокрема 

характерне світіння в ультрафіолетових променях СХР, фіксують у протоколі 

огляду та пред’являють (за допомогою відповідних приладів) учасникам огляду, 

про це роблять відмітку в протоколі.  

Відповідно до ст. 241 КПК України, освідування може бути проведено під 

час розслідування одержання неправомірної вигоди з метою виявлення на тілі 

підозрюваного чи потерпілого слідів кримінального правопорушення. До таких 

слідів належать плями та частки від СХР, якою помічають предмет неправомірної 

вигоди. 

Під час освідування можуть виявляти сліди СХР у виді нашарувань або 

окремих часток. Важливо встановити, яку саме речовину виявлено на тілі 

підозрюваного чи його одягу, її призначення, хімічний склад тощо. Під час 

доказування одержання неправомірної вигоди встановлюють однорідність або 

неоднорідність часток хімічної речовини, виявлених під час освідування на тілі чи 

одязі службової особи. 

Тому сутність освідування полягає в ретельному огляді тіла людини, тому, 

оцінюючи отримані результати, слідчий вирішує питання про призначення 

експертизи [228, c. 48].  

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди освідування, що 

передбачає огляд тіла живої особи, як вид огляду різниться з ним. Зокрема, 

завдання освідування значно вужчі, ніж завдання огляду. Освідування 

обмежується встановленням слідів злочину, а під час огляду не лише виявляють 

сліди злочину, а й здобувають інші докази: з’ясовують обстановку місця події, 

виявляють нові джерела доказів та інші обставини, що мають важливе значення й 

підлягають доказуванню в досудовому розслідуванні [73, с. 52].  
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Освідування здійснюють на підставі постанови прокурора, у разі 

необхідності – за участю судово-медичного експерта або лікаря. Освідування, яке 

супроводжується оголенням освідуваної особи, проводять особи тієї самої статі, 

за винятком його проведення лікарем і за згодою особи, яка освідується. Слідчий, 

прокурор не вправі бути присутніми під час освідування особи іншої статі, коли 

це пов’язано з необхідністю оголювати особу, що підлягає освідуванню (ч. 2 

ст 241 КПК України). Під час освідування слід забезпечити участь не менше ніж 

двох понятих. Однак за умови безперервного відеозапису слідчий може не 

запрошувати понятих. 

Ми поділяємо позицію науковців щодо можливості надання права на 

проведення освідування слідчому, адже саме цей підхід забезпечить економію 

часу й ефективність досудового розслідування [106, c. 152]. У зв’язку із цим 

частину 2 ст. 241 КПК України доцільно викласти в такій редакції:  

«2. Освідування здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, 

за необхідності, за участю судово-медичного експерта або лікаря. Освідування, 

яке супроводжується оголенням освідуваної особи, здійснюється особами тієї 

самої статі, за винятком його проведення лікарем і за згодою особи, яка 

освідується. Слідчий, прокурор не вправі бути присутніми під час освідування 

особи іншої статі, коли це пов’язано з необхідністю оголювати особу, що підлягає 

освідуванню» [73, с. 64]. 

На одязі та взутті можуть зберегтися різні сліди злочину, зокрема сліди від 

впливу знаряддя вчинення злочину, кров, сперма, різні мікрочастинки. Одночасне 

освідування та зіставлення наявних на тілі особи, яку освідують, слідів з різними 

слідами на одязі, взутті надає можливість вичерпно й точно встановити події, що 

відбулися в минулому [73, с. 33]. Отже, за результатами проведеного освідування 

можна встановити обставини й механізм передавання предмета неправомірної 

вигоди службовцю, його дії після отримання хабаря тощо.  

Типовий алгоритм проведення освідування особи такий: 

1) освідуваній особі пред’являють для ознайомлення постанову прокурора; 
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2) пропонують добровільно пройти освідування (у разі відмови – проводять 

примусово); 

3) оглядають не закриті одягом частини тіла особи; 

4) за необхідності оглядають одяг освідуваної особи; 

5) оглядають інші частини тіла освідуваного; 

6) за необхідності здійснюють фіксування наявності чи відсутності на тілі 

особи слідів кримінального правопорушення чи особливих прикмет 

(фотографування або відеозапис); 

7) складають протокол (якщо освідування було примусовим, то його копію 

надають освідуваній особі) [228, c. 235]. 

Водночас проведення освідування не належить до невідкладних слідчих 

(розшукових) дій, його не можуть проводити слідчий чи прокурор до внесення 

відомостей у ЄРДР. Так, під час проведення документування факту отримання 

предмета неправомірної вигоди та проведення огляду місця події в процесі його 

передання чиновник ще не має статусу підозрюваного. Під час затримання 

службової особи, відповідно до ст. 208 КПК України, протягом однієї доби їй 

потрібно повідомити про підозру. Тому в слідчій практиці є проблема 

процесуальної фіксації отримання ключових речових доказів – змивів з долонь 

рук особи під час документування факту передання предмета неправомірної 

вигоди – проведення її освідування. Адже під час проведення огляду місця події, 

згідно з нормами КПК України, не може бути проведено освідування особи, 

винесення постанови про освідування є неможливим у зв’язку з відсутністю 

статусу «підозрюваний» службової особи, яка отримала хабар.  

Крім того, зазначає О. В. Баганець, деякі науковці та практики пропонують 

проводити огляд місця події на підставі вимог ст. 237 КПК України. Однак 

проведення змивів з долонь рук особи, яка може бути причетна до вчинення 

корупційного правопорушення, можливо під час обшуку приміщення та особи або 

в разі винесення постанови про освідування особи, що на цьому етапі 

провадження є неможливим, оскільки особа, яка ймовірно одержала неправомірну 

вигоду, не є підозрюваним у значенні ст. 42 КПК України. Можливість 
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виникнення такої ситуації під час проведення тактичної операції провокує 

практичних працівників слідчих органів «вишукувати» способи завчасного 

одержання ухвали про проведення обшуку особи, використовуючи положення ч. 6 

ст. 9 КПК України [21, с. 136–137]. 

Такі колізії використовують адвокати в судах з метою визнання ключових 

речових доказів неналежними, що призводить до винесення виправдувального 

вироку. Ця проблема потребує законодавчого врегулювання. 

У кримінальному провадженні про одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, визначаючи час проведення освідування, слід ураховувати, 

що зволікання з його проведенням може призвести до втрати доказів та їх 

процесуальних джерел унаслідок навмисних дій освідуваного, спрямованих на 

знищення слідів кримінального правопорушення [73, с. 103].  

За результатами освідування складають протокол. Виявлені під час 

освідування сліди кримінального правопорушення фіксують у протоколі слідчої 

(розшукової) дії для набуття ними згодом статусу речових доказів. Фіксування 

наявності на тілі особи, яка підлягає освідуванню, слідів кримінального 

правопорушення здійснюють шляхом фотографування, відеозапису чи інших 

технічних засобів. У кримінальних провадженнях про одержання неправомірної 

вигоди службовою особою для фіксування слідів злочину на тілі службовця 

слідчий завчасно забезпечує науково-технічні засоби додаткового фіксування 

перебігу та результатів освідування, а також засоби виявлення відповідних слідів, 

зокрема світлофільтри, ультрафіолетовий освітлювач, їх вилучення та пакування – 

пінцети, конверти тощо [73, с. 103–104].  

Пропонуємо дотримуватися певної послідовності під час фіксування 

виявлених під час освідування слідів кримінального правопорушення: 

а) зазначати конкретне місце розміщення слідів (кисть лівої руки, правий лацкан 

піджака тощо); б) зазначати вид слідів, їх кількість, взаємне розміщення та 

розміщення щодо інших орієнтирів; в) описувати форму, розмір, колір (зокрема 

внаслідок дії ультрафіолету), інші особливості [250, с. 45]. 



113 

 

Вилучення слідів злочину, передбаченого ст. 368 КК України, під час 

освідування здійснюють переважно з використанням засобів криміналістичної 

техніки за умови, що не виникне порушення структури й форми вилучених 

часток. Вилучення слідів-нашарувань різноманітних речовин здійснюють 

пінцетом з гумовим наконечником. Вилучені частки поміщують в окремі 

конверти чи пробірки [73, с. 129]. 

Отже, проведення освідування, зокрема під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою, вважають позитивним і 

результативним за умови, якщо досягнуто мети його проведення – виявлено та 

зафіксовано сліди кримінального правопорушення, з’ясовано інформацію для 

висунення нових чи відхилення попередніх версій, отримано достатні відомості 

для подальшого ефективного розслідування [228, c. 49]. 

 

 

 

2.2. Проведення обшуку 

 

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводять з метою виявлення та 

фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 

відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого 

внаслідок його вчинення, а також встановлення місцеперебування розшукуваних осіб. 

Обшук проводять на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального 

суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового 

розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до 

підсудності ВАКС, – на підставі ухвали слідчого судді ВАКС. Це є юридичною 

(процесуальною) підставою обшуку.  

Для отримання ухвали слідчого судді місцевого загального суду слідчий за 

погодженням із прокурором або прокурор звертаються до слідчого судді з 

відповідним клопотанням. До клопотання додають оригінали або копії 

документів, інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовують 

клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у межах 
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якого подано процесуальний документ. До підготовки такого клопотання 

слідчому або прокурору необхідно ставитися надзвичайно ретельно. Дослідники 

В. І. Фаринник та О. Ю. Татаров стверджують, що основними причинами відмови 

в задоволенні клопотання про проведення обшуку є недотримання вимог, 

встановлених ст. 234 КПК України, як до змісту клопотання, так і до його 

оформлення, зокрема: неприєднання до клопотання документів на житло, де 

планують проводити обшук, відомостей про фактичного власника житла, речі та 

документи, які планують відшукати; недоведеність стороною обвинувачення 

необхідності проведення обшуку тощо [263, с. 235].  

У зв’язку з метою обшуку щодо виявлення та фіксації відомостей про 

обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя 

кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто внаслідок його 

вчинення, обґрунтованою є відмова слідчих суддів у задоволенні клопотання про 

обшук, яке подають для виявлення та фіксації нових епізодів злочинної 

діяльності, зокрема одержання неправомірної вигоди. Наприклад, слідчий суддя 

Червонозаводського районного суду м. Харкова відмовив у задоволенні 

клопотання про обшук за місцем проживання Б., оскільки обставини, на які 

ініціатор клопотання посилався як на підстави для проведення обшуку, виходили 

за межі доказування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 

до ЄРДР, а саме: підставою для внесення відомостей став факт вимагання 

посадовою особою С. неправомірної вигоди в сумі 32 000 грн, а в клопотанні 

порушено питання про проведення обшуку за місцем проживання Б. з метою 

виявлення предметів у зв’язку з іншим кримінальним правопорушенням, 

учиненим раніше, за фактом передання Б. особі С. неправомірної вигоди в розмірі 

16 000 грн за зняття затриманого автомобіля з розшуку та передання йому на 

зберігання [124]. 

Слід ураховувати вимоги про підготовку клопотань про обшуки щодо 

окремої категорії осіб, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди [11, 

с. 160]. Згідно з ч. 2 ст. 482
2
 КПК України, клопотання про дозвіл на обшук у 

народного депутата України мають бути погоджені Генеральним прокурором 
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(особою, що виконує обов’язки Генерального прокурора). Розгляд таких 

клопотань здійснює слідчий суддя, у межах територіальної юрисдикції якого 

знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях 

щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАКС, – слідчий суддя ВАКС. Такі 

клопотання розглядають за обов’язковою участю народного депутата України.  

Водночас якщо народний депутат України без поважної причини не прибув на 

судове засідання або не повідомив про причини своєї відсутності, таке 

клопотання можуть розглядати без участі народного депутата України [148].  

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

слідчі дії, що можуть проводити виключно з дозволу суду, здійснюють стосовно 

адвоката на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального 

прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, 

міст Києва та Севастополя. Порушення норм цих законів призводить до відмови 

слідчого судді в задоволенні клопотання про проведення обшуку. Так, ухвалою 

Печерського районного суду м. Києва від 20 грудня 2012 року було відмовлено в 

задоволенні клопотання прокурора прокуратури Київської області про проведення 

обшуку автомобіля «Toyoya Landcruiser», який знаходився у володінні адвоката Т., 

оскільки це клопотання було внесено не уповноваженою на те особою [261]. 

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право 

потрапити до житла чи іншого володіння особи лише раз. Ухвала слідчого судді 

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має відповідати загальним 

вимогам до судових рішень, передбачених КПК України. Виготовляють дві копії 

ухвали, які чітко позначають як копії (ст. 235 КПК України) [106, c. 143–144]. 

Фактичними підставами проведення обшуку є наявність достатніх даних 

вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення, а саме злочин, 

передбачений ст. 368 КК України; 2) відшукувані речі й документи мають 

значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у 

відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового 
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розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться в зазначеному 

у клопотанні житлі чи іншому володінні особи [146, с. 187]. 

Мета проведення обшуку під час розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою – пошук предмета хабаря, документів та інших 

доказів, що свідчать про його розмір; пошук даних про інших учасників злочинної 

діяльності, характер їхніх відносин, а також слідів підготовки, учинення та 

приховання злочину; опис майна, що підлягає конфіскації. 

У процесі розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України, можна 

виокремити три типові місця проведення обшуку:  

– службове приміщення підприємства, організації, установи, де працює 

суб’єкт злочину (робочий кабінет, вестибюль, конференц-зал тощо);  

– житло чи інше володіння особи;  

– інші місця, в огляді яких постане необхідність: місце зустрічі фігурантів 

злочину поза межами службових  приміщень (публічні місця, кафе тощо) 

автомобілі, житлові приміщення [189, с. 405].  

Іншими місцями можливого проведення обшуку під час розслідування 

злочинів у сфері службової діяльності В. В. Тіщенко вважає вищі установи, 

організації; підприємства, організації, які є комерційними партнерами; організації, 

підприємства, установи, що є філіями [134, c. 493].  

Доказову цінність під час розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, передусім учиненої в державних підприємствах, установах, 

організаціях, становлять документи, зокрема в яких відображено протиправну їх 

діяльність.  

До документів, які необхідно вилучати під час обшуку в кримінальних 

провадженнях за ст. 368 КК України, крім службових, належать особисте 

листування, записники з адресами й телефонами, різні помітки. Слід також 

відшукувати грошові кошти, отримані злочинним шляхом; упаковку, у якій 

передавали неправомірну вигоду; можуть вилучати записи з телефонних 

автовідповідачів тощо. Потребують вилучення й такі предмети: мобільні 

телефони підозрюваних і свідків, сім-картки, карти пам’яті, носії з відеозаписами, 
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системні блоки комп’ютерів, а також чеки, виписки з рахунків, ощадні книжки, 

особисті записи тощо. Проанкетовані слідчі зазначили, що у 71,8 % випадків під 

час обшуків вилучали мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фото- й 

відеотехніку (додаток А). 

Проводячи обшук, слідчий має зважати на предмети, що є нетиповими для 

підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди. Інформацію про відповідні 

об’єкти можливо отримати внаслідок вивчення особи правопорушника. Наявність 

таких предметів в обшукуваного може засвідчити про його незаконне збагачення 

внаслідок використання службових повноважень. Під час пошукових дій у 

процесі обшуку ці предмети можуть виявляти на підставі криміналістичних 

рекомендацій про негативні обставини [170]. Виявлення таких предметів слід 

детально описати в протоколі обшуку. 

До проведення обшуку в кримінальному провадженні про одержання 

неправомірної вигоди службовою особою доцільно залучити спеціаліста. У разі 

залучення спеціаліста до обшуку враховують:  

1) який вид обшуку буде проведено (приміщення, місцевості, транспортного 

засобу, особи);  

2) об’єкт пошуку (предмет неправомірної вигоди, речі й цінності, здобуті 

злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що мають значення для 

встановлення істини у справі);  

3) дані про суб’єкт, щодо якого проводять обшук (характеристика 

службової особи, її посада, відповідно до цього – можливість активної протидії 

обшуку);  

4) мету обшуку;  

5) якого спеціаліста слід запросити;  

6) запрошення декількох необхідних спеціалістів до проведення обшуку;  

7) слідчу ситуацію розслідування корупційного злочину, час проведення 

обшуку;  
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8) залучення необхідних спеціалістів до проведення тактичної операції 

«груповий обшук» у співучасників злочинного ланцюжка хабарництва, на різних 

об’єктах тощо [262, c. 50–51]. 

Інколи під час обшуку можна виявити не предмет неправомірної вигоди, а 

лише упаковку, у якій він знаходився під час його отримання. На упаковках 

можуть зберегтися запис про службову особу, якій його надали, хто передавав 

хабар, його розмір, інші позначки. Також під час цієї слідчої (розшукової) дії 

доцільно виявляти листи та різні записки, що супроводжували предмет 

неправомірної вигоди. Слідчому необхідно акцентувати увагу на цих предметах і 

змісті відповідних написів, що згодом можуть стати об’єктами судових експертиз, 

призначених у кримінальному провадженні, а також послугувати формулюванню 

версій.  

Отже, у справах про одержання неправомірної вигоди службовою особою 

обшук проводять з метою виявлення: предмета хабаря; документів, які 

окреслюють коло учасників хабарництва та їхні зв’язки; документів, що 

засвідчують стосунки між учасниками хабарництва; даних про розрахунки між 

учасниками хабарництва; доказів, які вказують на одержання хабарів; документів, 

які засвідчують зацікавленість учасників хабарництва в здійсненні посадовою 

особою дій в інтересах хабародавця; майна, яке може бути конфісковане судом; 

документів, що вказують на джерела здобуття засобів для давання хабаря; інших 

предметів і документів, пов’язаних зі злочином, що розслідують [237, с. 60–61]. 

Під час розслідування хабарництва, зазначає Я. Є. Мишков, з-поміж 

найтиповіших, властивих цьому виду злочинів предметів пошуку можна 

виокремити: а) гроші, цінності, виражені в будь-якому вигляді; б) документи про 

право власності на домоволодіння, машини; в) документи про приватизацію 

окремих об’єктів; г) документи, які засвідчують про незаконні дії під час прийому 

до закладів вищої освіти; д) документи, які відображають хабарництво у сфері 

оподатковування, тощо [173, с. 135]. До найтиповіших предметів пошуку 

В. С. Давиденко відносить: безпосередній предмет хабаря, упакування або їх 

частини; чеки, товарні ярлики; гроші, цінності й інші коштовні речі, нажиті 
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злочинним шляхом; документи, які надають право отримати майно, 

користуватися ним або вимагати виконання зобов’язань тощо, а також надають 

право майнових вигод, відмова від них, відмова від прав на майно; санаторні чи 

туристичні путівки, документація будівельних або ремонтних робіт тощо; чорнові 

записи з інформацією про злочинну діяльність та її учасників, а також предмети й 

речовини, заборонені в обігу [64, с. 74]. 

Отже, предмети пошуку під час обшуку в процесі розслідування одержання 

неправомірної вигоди поділяють на три основні групи: гроші й цінності; 

документи; майно. 

Спрямування пошуку, визначення часу й тактики слідчої (розшукової) дії 

залежать від характеру злочинних дій, у зв’язку з якими постає необхідність у 

проведенні обшуку. Основою ефективного обшуку є підготовка до його 

проведення, визначальними елементами якої є: вивчення та аналіз матеріалів 

кримінального провадження; збирання орієнтуючої інформації; встановлення 

кола учасників обшуку; планування обшуку; підготовка науково-технічних 

засобів; підготовка клопотання, отримання ухвали слідчого судді [130, с. 425]. 

Під час підготовки до проведення обшуку в процесі розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою слід вивчити особу 

підозрюваного, особливості його поведінки, звичок, уподобань, ділових і 

товариських зв’язків, фактів регулярного відвідування певних закладів, ділянок 

місцевості, контактів після отримання неправомірної вигоди тощо. 

Важливим елементом підготовки до обшуку є визначення кола науково-

технічних засобів залежно від об’єкта обшуку й предметів пошуку. Для цього 

може знадобитися уніфікований комплект «Валіза криміналістична»; засоби 

освітлення як з автономним живленням, так і від мережі, ультрафіолетові 

освітлювачі тощо; пошукові засоби (щупи, трали, магнітні шукачі-підйомники, 

металошукачі індукційного типу тощо); різні інструменти загальнотехнічного 

призначення (лопати, кайла, сокири, пилки) [110, с. 198]. Доцільно під час обшуку 

використати й універсальний набір засобів «Хабар-3», оснащений джерелами 
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ультрафіолетового світла різної довжини випромінювання, спеціальним ліхтарем 

з ультрафіолетовим світлом, різноманітними засобами для пакування тощо [176]. 

Результативність обшуку залежить від того, наскільки він є несподіваним 

для осіб, яких обшукують. Тому в період підготовки до обшуку необхідно вжити 

заходів щодо запобігання витоку інформації. Так, обшук за місцем проживання чи 

в іншому місці передбачуваного збереження доказів, що цікавлять слідство, варто 

проводити одночасно із затриманням або ж одразу після нього [216, с. 57]. 

Підготовка до проведення обшуку завершується складанням плану його 

проведення з огляду на такі тактичні рекомендації: 

 проведення комплексу заходів з метою встановлення місць можливого 

зберігання предметів, документів, комп’ютерів, що містять інформацію, яка 

цікавить слідство, а також місцеперебування тієї особи, яка буде присутня під час 

обшуку;  

 підготовка процесуальних документів для проведення обшуку, добір 

співробітників правоохоронних органів, спеціалістів і формування з них декількох 

груп. Урегулювання питання забезпечення технічними засобами, відеотехнікою, 

засобами зв’язку; 

 проведення загального інструктажу груп: доведення до кожної групи 

переліку предметів і документів, що підлягають вилученню, орієнтовні місця їх 

знаходження. Здійснення розстановки сил співробітників за об’єктами проведення 

обшуків, встановлення зв’язку між старшими груп і слідчим, який здійснює 

досудове розслідування, для координації дій. Визначення періодичності виходу з 

ним на зв’язок із повідомленням про виявлення шуканих документів і 

корегування пошукової роботи, що засвідчить необхідність вилучення 

«сумнівних» документів, їх приналежність до події злочину [23, с. 168–169]. 

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді 

повинен відбуватися в час, коли завдають найменшої шкоди звичайним заняттям 

службової особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, 

що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку [146, с. 189]. 
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Після затримання підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди 

проводять обшуки за місцем його мешкання та роботи, інших місцях (дача, гараж), 

а в деяких випадках – і за місцем проживання рідних та близьких. За наявності 

підстав уважати, що окремі предмети й документи, які викривають протиправні дії 

особи, є в її родичів або близьких, необхідно провести обшуки в них. 

Під час проведення обшуку в квартирах підозрюваних, у робочому кабінеті 

(місці роботи) службової особи має бути досягнуто мети – виявити предмет 

хабарництва, документів, майна, що придбане у зв’язку з отриманням 

неправомірної вигоди, а також виявлення інших предметів, що мають відношення 

до кримінального правопорушення, яке розслідують. Зокрема, результати 

вивчення судової практики засвідчують, що серед клопотань про надання дозволів 

на проведення слідчих (розшукових) дій за злочинами, учиненими з 

використанням службовою особою своїх повноважень, одними 

з найпоширеніших, за дозволом на проведення яких слідчі зверталися до слідчих 

суддів місцевих судів, були обшуки за місцем роботи підозрюваного. Такий 

обшук був спрямований на виявлення документів, засобів і матеріалів 

підроблення, грошей, цінностей, документів, пов’язаних з учиненням службового 

злочину. Обшукували службові кабінети (53,1 % кримінальних проваджень), 

приміщення бухгалтерії (38,1 % кримінальних проваджень), інші приміщення 

(5,9 % кримінальних проваджень) [23, с. 165].  

Обшук можуть проводити й у помешканні осіб, які не брали участі в 

злочині, що розслідують, однак могли приховувати предмет неправомірної 

вигоди, грошові кошти, цінності, інше майно, придбане службовою особою 

внаслідок вчинення протиправного діяння. 

Під час обшуку в значному за площею приміщенні (наприклад, 

багатоповерховому маєтку або в різних співучасників кримінального 

правопорушення) слід визначити, одночасно чи послідовно відбуватимуться 

обшуки [216, с. 58]. Водночас обшуки в підозрюваного, а за необхідності – і в 

інших учасників хабарництва доцільно провести одночасно, щоб позбавити їх 

можливості знищити докази й інші сліди злочину [64, с. 74]. У деяких випадках 
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проводять певний погоджений комплекс дій – тактичну або оперативно-тактичну 

операцію. Тому важливо, щоб усі дії було проведено в межах закону, предмет 

неправомірної вигоди одержав «статус» речового доказу, факт корупційного 

злочину було чітко зафіксовано [135, c. 158].  

За одночасного проведення обшуків у різних місцях заздалегідь готують 

відповідні засоби пошуку, формують групи та добирають їх учасників. У 

криміналістичній літературі містяться рекомендації щодо проведення одночасних 

обшуків у кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди у 

виді тактичної операції. Виявлені під час таких обшуків предмети доцільно 

пред’являти підозрюваним під час їх допитів [30, c. 124]. Вилучаючи цінні 

папери, необхідно зазначати серію, номер, дату, кількість аркушів, акцентувати 

увагу на оригіналах і копії. Під час вилучення грошових коштів доцільно їх 

оглянути, зазначити загальну суму, номінал, серію та номер кожної купюри [179, 

с. 118]. 

Безпосередньо перед обшуком або під час його проведення за особами 

необхідно уважно стежити, щоб запобігти можливості позбутися предмета 

неправомірної вигоди або інших речових доказів. 

Під час обшуку здійснюють безперервний відеозапис перебігу проведення 

слідчої (розшукової) дії. Так, згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України, виконання ухвали 

слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов’язковому порядку фіксують за 

допомогою відеозаписувальних засобів, що й здійснює залучений спеціаліст. 

Проблемним питанням під час проведення обшуку є застосування технічних 

засобів фіксування. Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, за клопотанням 

учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є 

обов’язковим. Для виконання цього положення в ч. 6 зазначеної статті 

передбачено, що незастосування технічних засобів фіксування кримінального 

провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим, тягне за собою недійсність 

відповідної процесуальної дії та отриманих унаслідок її вчинення результатів, за 

винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та 

результатів її здійснення чинними. Застосування технічних засобів фіксування 
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надає можливість надалі засвідчити всі можливі порушення законодавства з 

відповідними правовими наслідками. Зрозуміло, що не всі сторони зацікавлені в 

застосуванні технічних засобів фіксації. Практика засвідчує, що в окремих 

випадках у разі, якщо хтось із учасників обшуку заявляє відповідне клопотання, 

його задовольняють. Часто для фіксування використовують мобільний телефон. 

Однак через декілька хвилин технічні засоби фіксації «перестають працювати», а 

в протоколі слідчої (розшукової) дії так і зазначають, що «з технічних причин 

застосування технічного засобу (назва засобу, час) припинено». Однак у 

протоколі все-таки відображено, що технічний запис за клопотанням учасників 

слідчої (розшукової) дії застосовували. За таких обставин, безсумнівно, таку 

процесуальну дію слід визнавати недійсною [263, с. 237]. 

Обшук за місцем проживання службової особи, підозрюваної в одержанні 

неправомірної вигоди, варто почати саме з обшуку всіх осіб, які перебувають у 

житлі, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують у себе предмети 

або документи, що мають значення для кримінального провадження (ч. 5 ст. 236 

КПК України). 

У розумовій діяльності слідчого під час підготовки до обшуку та його 

проведення важливу роль відіграє рефлексивне мислення, здійснюване як тією 

особою, що здійснює пошук, так й обшукуваним. Обидві сторони, виконуючи 

розумові завдання з приховування шуканого та його виявлення, продумують 

можливі дії один одного. Хабарник шукає місця приховування, які найнадійніше 

ховали б певні об’єкти, пов’язані з подією злочину, продумуючи можливі дії 

слідчого під час обшуку. Слідчий же, виконуючи завдання щодо виявлення місць 

можливого приховування шуканого, продумує дії обшукуваного з огляду на 

комплекс даних, що характеризують як можливі об’єкти пошуку, так і дані про 

його територію та зазначену особу. У цьому аспекті рефлексивне мислення 

здійснюють обидва суб’єкти [173, с. 132]. 

Під час обшуку доцільно використовувати фактор раптовості. Тому, 

обираючи момент проведення обшуку, слід ураховувати дані про осіб, яких 

обшукують, їх спосіб життя та розпорядок дня. У цьому контексті оптимальним 
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часом для проведення обушку житла фігуранта кримінального провадження є 

період із 6-ї до 8 год ранку. У ранковий час сон людини найміцніший, тому 

прибути на місце проведення обшуку СОГ може непомітно. У цей період 

найускладненішою є протидія з боку обшукуваних осіб, доступнішими є предмети, 

які відшукають, й особи, що проводитимуть обшук, беруться за нього зі свіжими 

силами, маючи попереду достатньо часу для пошукової діяльності [220, с. 404]. 

Для оцінювання та аналізу поведінки обшукуваної особи важливу 

інформацію можуть надати функціонально-психологічні аспекти спостереження, 

а саме: незвичайна поведінка особи, її хвилювання, спроби відвернути увагу 

слідчого від конкретних об’єктів; спосіб зберігання об’єктів, який не відповідає їх 

характеру; неправдоподібність пояснень особи з приводу виявлених об’єктів; 

моторні реакції особи у вигляді вказівок поведінкою або невмотивованих реакцій 

на ймовірні місця знаходження об’єктів пошуку; невідповідність між характером 

знайдених предметів й особою, яку обшукують, тощо [117, с. 88]. 

Під час проведення обшуку в кримінальних провадженнях щодо одержання 

неправомірної вигоди службовою особою слід дотримуватися таких тактичних 

рекомендацій: 

1. Понятим, які беруть участь у проведенні обшуку, слід демонструвати всі 

пошукові дії співробітників слідчо-оперативної групи (СОГ), передусім –  

виявлення та вилучення грошових коштів, документів, які відшукують, а також 

інших предметів. Для проведення обшуку в підозрюваного в одержанні 

неправомірної вигоди не доцільно запрошувати як понятих сусідів, оскільки це 

може негативно позначитися на результатах цієї слідчої дії [237, с. 64]. 

2. Вилучені предмети й речі після їх огляду слід упаковувати в підготовлені 

для цього пакети, які потім опечатують печаткою слідчого й посвідчують 

правильність вилучення підписами понятих. 

3. Протягом усього часу проведення обшуку необхідно дотримуватися 

правила: «Усі, хто прийшов до обшукуваного, заходять, але ніхто із приміщення 

не виходить до кінця обшуку». 
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4. Перед початком обшуку житла слід запропонувати обшукуваному 

самостійно обрати кімнату для перебування. Обрану кімнату рекомендують 

ретельніше оглядати, оскільки люди, які сховали важливі для них об’єкти, 

прагнуть тримати їх у полі зору [158]. 

5. Серед учасників СОГ, яка проводить обшук, необхідно визначити особу, 

що буде постійно спостерігати за зовнішнім виглядом, реакцією та поведінкою 

підозрюваного, членів його родини. Такі дії, по-перше, забезпечать безпеку 

учасникам обшуку, по-друге, нададуть можливість зорієнтувати учасників у 

пошуках тайників і місць приховування [158]. 

Водночас пропонують і такі тактичні прийоми проведення обшуку: 

послідовний та вибірковий прийоми обстеження; одиночний і роздільний пошуки; 

сумісний та роздільний пошуки; паралельне й зустрічне обстеження; обстеження 

без порушення та з порушенням цілісності об’єктів, які перевіряють; порівняння 

однорідних предметів; мікрообшук [130, с. 431–432]. 

У разі виявлення об’єктів, які вилучатимуть після обшуку, спеціаліст надає 

слідчому допомогу в точному позначенні в протоколі обставин і місця їх 

виявлення. В обов’язковому порядку необхідно здійснити фотографування місця 

виявлення зі знайденим предметом (наприклад, сейф із пачками грошових купюр), 

а потім власне предмета. Після цього слідчий і спеціаліст приступають до огляду 

знайденого. З’ясовують призначення та властивості виявлених предметів, їх видові 

й родові ознаки. Увагу зосереджують на ознаках, що індивідуалізують предмет, 

якщо він не має номерних та інших позначень; стан предмета [262, c. 53–54]. 

Наступний вид обшуку під час розслідування одержання неправомірної 

вигоди – обшуку особи. Згідно зі ст. 208, 234, 236 КПК України, для виявлення та 

фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення 

може бути проведено обшук особи.  

Водночас результати аналізу судової практики засвідчують, що слідчі та 

прокурори всупереч положенням КПК України подають, а слідчі судді 

розглядають і вирішують по суті клопотання про обшук особи. Наприклад, 

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави відмовив у задоволенні 



126 

 

клопотання, з яким звернувся заступник начальника СВ лінійного відділу на 

ст. Полтава Управління МВС Південної залізниці про надання дозволу на обшук 

фізичної особи з метою виявлення коштів, отриманих від одержання 

неправомірної вигоди, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також 

інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини в 

кримінальному провадженні, з тих підстав, що кримінальним процесуальним 

законодавством не передбачено постановлення ухвали про проведення обшуку 

фізичної особи [124].  

Однак, відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, за рішенням слідчого чи 

прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають у житлі чи іншому 

володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі 

предмети або документи, які мають значення для кримінального 

провадження [124]. Крім того, обшук особи може бути здійснений без ухвали 

слідчого судді уповноваженою особою, слідчим, прокурором у порядку ч. 3 

ст. 208 КПК України.  

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди в разі затримання 

службової особи або під час обшуку її житла чи іншого володіння може бути 

проведено обшук особи. Обшук особи здійснюють особи тієї самої статі в таких 

випадках: 1) під час затримання особи в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 208 

КПК України; 2) під час проведення обшуку житла чи іншого володіння особи в  

порядку, передбаченому ч. 5 ст. 236 КПК України [21, c. 134]. Після затримання 

особи, яка отримала неправомірну вигоду, залежно від особливостей конкретної 

слідчої ситуації необхідно провести обшук затриманої особи, дотримуючись 

правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 226 КПК України (відповідно до ч. 3 ст. 208 

КПК України), для виявлення предмета неправомірної вигоди, його упакування 

або фрагментів, документів чи інших об’єктів, що матимуть доказове значення. 

Якщо предмет неправомірної вигоди було оброблено люмінесцентним 

фарбником, то руки особи, яка отримала неправомірну вигоду, кишені, інші 

частини її тіла та вбрання необхідно ретельно оглянути. Обшук елементів одягу 

починають з кишень. Потім обстежують подвійні шари тканини, комірці, лацкани, 
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у яких може бути сховано документи, предмет неправомірної вигоди. Завершують 

обшук одягу обстеженням супутніх предметів [216, с. 58]. Усі вилучені предмети 

й документи підлягають подальшому огляду на підставі ст. 237 КПК України. 

Вилучають не лише предмет неправомірної вигоди, а й усі предмети, речі, 

записи, документи, що має особа при особі.  

Проведення змивів з долонь рук особи, яка може бути причетною до 

вчинення злочину за ст. 368 КК України, можливе під час проведення обшуку 

приміщення, обшуку особи або в разі винесення постанови про освідування 

особи.  

Крім безпосереднього застосування науково-технічних засобів, допомога, 

яку надає спеціаліст під час проведення обшуку, може полягати в консультаціях, 

порадах про застосування науково-технічних засобів, методів пошуку, 

використання тактичних прийомів тощо. Перевага консультування полягає в 

тому, що слідчий оперативно отримує кваліфіковану допомогу зі спеціальних 

питань. Консультації доказового значення не мають, однак вони допомагають 

слідчому оцінювати докази, своєчасно вирішувати питання про призначення 

експертизи, визначати коло питань, адресованих експертові [8, c. 7–8].  

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою 

до обшуку та стосовно дослідження документів може бути залучено бухгалтерів, 

економістів, технологів, санітарних лікарів, програмістів й інших спеціалістів.  

Важливе значення для встановлення обставин одержання неправомірної 

вигоди службовою особою під час здійснення фінансово-господарської діяльності 

мають результати використання знань спеціалістів у різних галузях науки й 

практичної діяльності економічної спрямованості. Такі спеціалісти надають 

слідчому допомогу в підготовці та проведенні обшуку, огляду об’єктів і предметів 

під час їх пошуку й виявленні, вилученні документів, зразків для порівняльного 

дослідження. Іншим може бути доручено проведення судово-бухгалтерської 

експертизи, фінансово-економічної, податкового обліку, інженерно-економічної, 

кредитно-фінансової, будівельно-бухгалтерської та інших видів експертиз, що 

ґрунтуються на використанні спеціальних економічних знань [97, с. 201]. 
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Під час обшуку в кримінальних провадженнях за ст. 368 КК України 

здійснюють пошук предметів, які можуть зберігати в спеціальних схованках або 

інших недоступних місцях. Залучений спеціаліст: 1) аналізує ознаки предмета 

пошуку; 2) зіставляє предмет пошуку з різними об’єктами місця обшуку; 

3) орієнтується на професійні чи інші навички обшукуваного, визначаючи місця 

приховування; 4) використовує можливості типових аналогів; 5) аналізує окремі 

ділянки приміщення, меблів тощо з метою встановлення демаскувальних ознак; 

6) зіставляє однакові предмети між собою [177, с. 138–140]. Залучений спеціаліст 

за допомогою переносної рентгенівської установки, радіоізотопного відбивного 

товщиноміру точно визначить місце, де знаходиться схованка з предметами 

неправомірної вигоди [262, c. 52–53]. 

Під час обшуку з метою виявлення тайників і спеціальних схованок 

необхідно акцентувати увагу на демаскувальних обставинах (наприклад, сліди 

свіжої штукатурки, побілки, фарбування стін; відсутність шпаклівки між дошками 

підлоги чи блиск капелюшків цвяхів; наявність нещодавно наклеєних шпалер; 

глухий звук під час простукування частини стіни; наявність зів’ялих рослин у 

квіткових горщиках, що може свідчити про їх пересадження з метою 

облаштування схованки; стовщення і латки на одязі; неприродна поведінка тварин 

тощо) [83, с. 24]. 

Під час проведення обшуку в процесі розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою використовують такі тактичні прийоми: 

– послідовне й вибіркове обстеження. Під час вибіркового обстеження за 

наявності достатніх підстав перевіряють місця ймовірного приховування 

розшукуваних об’єктів. Якщо вибірковий пошук не забезпечує позитивних 

результатів, то керівник процесуальної дії переходить до послідовної перевірки 

всіх об’єктів; 

– паралельне й зустрічне обстеження. Паралельне обстеження доцільне під 

час обшуків у просторому приміщенні або ділянки місцевості. За інших умов 

проводять зустрічне обстеження; 
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– одиночний і груповий пошук. Такий тактичний прийом обирають з огляду 

на кількість осіб, які проводять обшук; 

– обстеження без порушення та з порушенням цілісності об’єктів; 

– відволікаючі прийоми застосовують шляхом зміни послідовності обшуку, 

проведення вибіркових обстежень, умисного затримання уваги на другорядних 

об’єктах у випадках інформованості керівника пошукової групи про схованки, 

однак хабарнику не розкривають поінформованість та її джерела; 

– словесна розвідка; 

– використання рефлексії обшукуваного; 

– спостереження за поведінкою особи; 

– постановка запитань обшукуваному; 

– порівняння однорідних предметів; 

– постійний обмін інформацією між учасниками обшуку про виявлені 

предмети, способи приховування та прийоми виявлення.  

У цих видах кримінальних проваджень провадять також обшук на ділянках 

місцевості, в автотранспортних засобах чи в інших місцях зустрічі для передання 

предмета неправомірної вигоди з метою виявлення слідів і документів, що 

підтверджують факт його одержання (передання). Обов’язково увагу 

зосереджують на можливих слідах рук на предметах неправомірної вигоди як 

хабародавця, так і хабароодержувача, недопалках цигарок, подеколи – на слідах 

взуття, які свідчать про перебування хабародавця в певному місці – місці 

переданні хабаря. 

Під час обшуку вилучають гроші, передані як предмет неправомірної 

вигоди, зразки хімічних препаратів, ватні тампони зі змивами з поверхні долонь 

рук підозрюваного та поверхні його робочого стола, рукавички, за допомогою 

яких оглянуто гроші. Усе вилучене підлягає опечатуванню із завіренням 

підписами осіб, які брали участь у слідчій (розшуковій) дії [11, с. 164]. 

Головним засобом фіксування проведення обшуку під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою є протокол. Його складають 

відповідно до вимог ст. 104 КПК України. 
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У протоколі обов’язково фіксують місце виявлення предмета неправомірної 

вигоди та характерні ознаки предмета (щодо грошей – це сума, номінальна 

вартість купюр, серія та номери, спеціальні позначки, характерне світіння 

спеціальної речовини), які пред’являють (демонструють за допомогою 

спеціальних приладів) учасникам цієї слідчої (розшукової) дії [245, с. 36]. 

Необхідно докладно викласти відомості про виявлені речі й документи (їх 

загальні та окремі ознаки – назва, розмір, форма, вага, колір, маркування, 

позначки, номери, пошкодження тощо), місця їх розміщення. У разі вилучення 

виробів із дорогоцінних металів у протоколі зазначають назву виробу, його родові 

й індивідуальні ознаки, колір або відтінок, розмір, кількість, особливості окремих 

частин [130, c. 437]. 

Розроблено криміналістичні рекомендації щодо порядку зберігання 

основних видів об’єктів, які вилучають під час обшуку в житлі й іншому 

володінні особи: 

− готівку, яка містить сліди кримінального правопорушення, передають на 

зберігання до уповноваженого банку, що обслуговує орган, у складі якого 

знаходиться слідчий підрозділ; 

− готівку, яка не містить слідів кримінального правопорушення, зараховують 

на спеціально визначений депозитний рахунок уповноваженого банку;  

− автомобілі й інші транспортні засоби передають на зберігання на 

спеціальні майданчики, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

17 грудня 2008 року № 1102 «Про затвердження Порядку тимчасового затримання 

працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних 

засобів та їх зберігання»; 

− документи, які є речовими доказами, зберігають вкладеними між чистими 

аркушами паперу в конвертах; 

− цінні папери передають на зберігання до уповноваженого банку; 

− дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння або речі, що їх містять, 

передають для зберігання Державному сховищу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння або уповноваженому банку; 
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− речі й документи, які становлять культурну цінність, передають на 

зберігання до Міністерства культури України або Укрдержархіву; 

− інші об’єкти зберігають разом з матеріалами кримінального провадження 

в індивідуальному сейфі (металевій шафі) слідчого, який здійснює це 

провадження [179, с. 125–128]. 

На сучасному етапі, крім опису в протоколі знайдених предметів і 

документів, а також місць їх відшукання важливе доказове значення мають фото- 

та відеофіксація результатів обшуку [134, с. 494–495]. 

За допомогою відеозапису фіксують й об’єкти, які підлягають вилученню та 

про які зазначають у протоколі обшуку. Важливо забезпечити відеофіксацію 

слідчої (розшукової) дії та процесу ознайомлення з протоколом і додатками до 

нього всіх учасників обшуку. За цих умов слід дотримуватися криміналістичних 

рекомендацій: до переліку додатків слід внести відомості про флеш-накопичувач, 

на якому міститься відеозапис обшуку в житлі й іншому володінні особи; 

ознайомити учасників зі змістом протоколу; вручити примірник протоколу особі, 

у якої проведено обшук; завершити відеозапис; вилучити флеш-накопичувач, 

дотримуючись правил експлуатації відеозаписувального пристрою; флеш-

накопичувач помістити до спеціального пакета чи конверта, запакувати й 

засвідчити підписами учасників слідчої (розшукової) дії; залишити місце 

проведення обшуку [179, с. 128–129]. 

Отже, додатками до протоколу обшуку можуть бути: спеціально 

виготовлені копії, зразки об’єктів, речей і документів; письмові пояснення 

спеціалістів, які брали участь у проведенні цієї процесуальної дії; аудіо-, 

відеозапис процесуальної дії; фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп’ютерної 

інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу [130, c. 438]. 

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом 

вилучених документів і тимчасово вилучених речей (за наявності) вручають особі, 

у якої проведено обшук, а в разі її відсутності – повнолітньому членові її сім’ї або 

його представникові. Під час проведення обшуку на підприємстві, в установі або 
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організації другий примірник протоколу вручають керівнику або представникові 

підприємства, установи чи організації (ч. 9, 10 ст. 236 КПК України). 

Таким чином, отримання належних доказів під час обшуку в кримінальних 

провадженнях щодо одержання неправомірної вигоди службовою особою 

забезпечують правильною підготовкою до цієї процесуальної дії, належною її 

організацією, зокрема й вибором часу початку проведення обшуку, умілим 

застосуванням тактичних прийомів, фіксуванням ходу проведення слідчої 

(розшукової) дії, вилученням відшуканих документів і предметів у порядку, 

встановленому КПК України.  

У кожному кримінальному провадженні, у якому для документування 

злочинної діяльності використовують заздалегідь ідентифіковані (помічені) 

засоби, слід проводити освідування та (або) обшук особи (під час затримання або 

в процесі обшуку житла чи іншого володіння особи) [245, c. 29]. 

Під час дослідження юридичних підстав проведення обшуку в 

кримінальному провадженні про одержання неправомірної вигоди службовою 

особою встановлено важливість дотримання процесуальних вимог щодо 

підготовки клопотання, а саме: 1) про обставини злочину, відомості про який 

внесено до ЄРДР, а не інших злочинів, учинених службовою особою внаслідок 

корупційної діяльності; 2) порядок розгляду клопотання щодо окремої категорії 

осіб (народних депутатів України, адвокатів та інших), а також забезпечення 

присутності необхідних учасників обшуку в цих осіб. 

 

 

2.3. Проведення допиту й одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб 

 

Допит – це слідча (розшукова) дія, змістом якої є одержання показань від 

особи, що володіє відомостями, які мають значення для розслідуваного 

кримінального правопорушення [130, c. 440]. Допит є складною процесуальною 

дією. На думку Л. Д. Удалової, його можна й потрібно розглядати не тільки як 
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слідчу дію, один з передбачених законом способів збирання та перевірки доказів, а 

з різних аспектів: 1) як інститут кримінального процесуального права; 2) як одне з 

повноважень органів розслідування та суду; 3) як одну з форм вияву кримінального 

переслідування; один з передбачених законом способів викриття осіб, винних у 

вчиненні злочину; 4) як процесуальний спосіб формування показань; 5) як спосіб 

захисту: підозрюваним від підозри; обвинуваченим від обвинувачення; 6) як спосіб 

захисту власних прав і законних інтересів потерпілим від злочину та свідком [254, 

с. 188]. Допит є слідчою (розшуковою) дією, яку проводить уповноважена особа в 

установленому законом порядку, її мета – отримання в усній або письмовій формі 

від свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта відомостей щодо 

відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього 

кримінального провадження [146, c. 175]. 

Допит посідає одне з важливих місць у пізнанні об’єктивної істини. Він 

передбачає спілкування в процесуальному режимі з численними категоріями осіб 

як свідків, потерпілих, обвинувачених, експертів [117, с. 3].  

Під час допиту важливе значення має встановлення психологічного 

контакту. На результативності допиту на стадії його підготовки позначається 

вивчення слідчим характерних особливостей особи, яку потрібно допитати.  

У процесі розслідування злочинів, учинених з використанням службовою 

особою своїх повноважень, нерідко конфліктна ситуація на підготовчій стадії 

допиту, супутня процесу розслідування, обумовлена негативними причинами 

суб’єктивного характеру, що детермінують якість і зміст міжособистісних 

відносин слідчого й допитуваного [41]. Із цього випливає рекомендація щодо 

посиленої уваги  та контролю слідчого до власної поведінки [23, с. 138]. 

Психологічний контакт слідчого з допитуваним сприяє вирішенню 

конфліктної ситуації, що може виникнути під час проведення допиту. Конфліктна 

ситуація постає, коли інтереси слідчого й допитуваного не збігаються, не 

підпорядковані одній меті. У такому разі важливу роль відіграють прийоми, що 

сприяють усуненню конфліктних ситуацій і встановленню психологічного 

контакту. Слідчому рекомендують створити своєрідне емоційний фон допиту 
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шляхом доброзичливого ставлення та прагнення об’єктивно з’ясувати всі 

обставини справи, налагодити взаєморозуміння сторін у процесі спілкування, 

виявити прихильність один до одного [173, с. 65]. 

Процесуальний порядок організації та проведення допиту на стадії 

досудового розслідування закріплено в ст. 42, 60, 65, 95–97, 133, 223–226, 232, 256 

КПК України. 

Підставами для проведення допиту є достатні дані, які засвідчують, що 

певній особі відомі або можуть бути відомі відомості про обставини й факти, які 

мають значення для кримінального провадження. 

Для успішного проведення допиту в кримінальному провадженні про 

одержання неправомірної вигоди службовою особою важливе значення має 

підготовка до нього. Слушними в цій категорії справ є загальні рекомендації щодо 

підготовки до допиту: збирання вихідних даних; тактичне забезпечення допиту; 

вибір часу й місця допиту; визначення способу виклику на допит; технічне 

забезпечення допиту; складання плану слідчої (розшукової) дії [130, с. 444]. 

Зокрема, до вихідних даних для допиту належать відомості про особу 

допитуваного, які допомагають слідчому розробити потрібну тактику допиту. Їх 

може бути отримано за результатами: вивчення біографічних матеріалів про 

особу; отримання та порівняння даних про особу з різних джерел; збирання і 

порівняння незалежних характеристик; аналіз навчальної або трудової діяльності 

особи; аналіз різних видів документів; призначення судово-психологічних 

експертиз, урахування їх висновків; безпосереднє спостереження за особою – її 

реакціями, емоціями, мовою, логікою міркувань, характером оцінок тощо [193, 

с. 28]; проведення допиту свідків або інших осіб щодо відомостей, які 

характеризують особу, що цікавить слідство. 

Для того щоб успішно провести допит, слідчий має чітко уявляти, яку 

інформацію та за допомогою яких прийомів і засобів він має намір отримати. 

Коло обставин, які слідчий має намір з’ясувати, називають предметом допиту 

[130, с. 440]. Специфіка допиту під час кримінального провадження щодо 

злочинів, учинених з використанням службовою особою своїх повноважень, 
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зумовлена, насамперед, специфікою предмета злочинного посягання, 

обставинами, які підлягають встановленню, статусом допитуваних – службових 

осіб, їхньою позицією на допиті [23, с. 139]. 

Інформація, що належить до предмета допиту в кримінальному провадженні 

про злочин, передбачений ст. 368 КК України, може мати спеціальний характер, 

потребувати ознайомлення зі спеціальною літературою, певними технологічними 

процесами, порядком документоообігу на підприємстві, системою обліку та 

звітності тощо. У таких випадках слідчий вправі використовувати допомогу й 

консультації спеціалістів, дані, що містяться у висновках експертів та інших 

матеріалах кримінального провадження, довідкові матеріали. Під час підготовки 

до допиту слідчому слід ретельно вивчити попередньо вилучені документи – 

функціональні обов’язки, посадові інструкції, накази про призначення на посаду, 

про наділення виконанням обов’язків керівника тощо, а також закони України й 

підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють відповідну сферу службової 

діяльності чиновника-корупціонера. 

Вивчення спеціальних питань, знання яких може виявитися необхідним під 

час допиту в кримінальному провадженні про одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, має важливе значення. Слідчий зобов’язаний орієнтуватися в 

спеціальних питаннях не гірше за підозрюваного, свідка, інакше він просто не 

зможе на належному рівні провести допит [23, с. 146].  

Водночас консультація є думкою спеціаліста, яка має тільки орієнтувальне 

значення в кримінальному провадженні. Навіть якщо вона викладена письмово, її 

не можна розглядати як доказ, оскільки немає процесуальних гарантій 

достовірності викладених відомостей [130, c. 543]. 

У зв’язку із цим спілкування зі спеціалістом пропонуємо процесуально 

оформлювати, щоб результати консультацій можна було використати як доказову 

базу. Вважаємо, що консультативну бесіду слід проводити в межах такої слідчої 

(розшукової) дії, як допит спеціаліста як свідка. Таким чином, роз’яснення 

спеціаліста буде закріплено в протоколі допиту, що забезпечить наочність 

механізму вчинення злочину у сфері службової діяльності, механізму 
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слідоутворення та дослідження слідів для інших учасників кримінального 

провадження [212, с. 336]. 

У ст. 224 КПК України передбачено, що допит не може тривати без перерви 

понад дві години, а загалом – понад вісім годин на день.  

Приймаючи рішення щодо часу проведення допиту, слідчий здебільшого 

керується конкретною слідчою ситуацією, що склалася під час розслідування. 

Крім того, час допиту визначає з огляду на важливість показань, якими, на думку 

слідчого, володіє допитуваний, його процесуальний статус, роль у розслідуваній 

справі, зв’язок з іншими особами, яких необхідно допитати. На вирішення 

питання щодо часу допиту позначаються також обрана слідчим послідовність 

допиту певних осіб, важливість збереження слідчої таємниці [23, с. 144]. 

Щоб використати чинник несподіваності, допит доцільно проводити одразу 

після початку кримінального провадження, що сприятиме створенню обстановки, 

у якій допитувана особа не встигне підготуватися до допиту, сформувати захисну 

лінію поведінки. У цьому разі місце проведення допиту не має суттєвого 

значення [134, с. 491].  

На початку допиту встановлюють особу, роз’яснюють її права, а також 

порядок проведення слідчої (розшукової) дії. Під час допиту можуть 

застосовувати фотозйомку, аудіо- та/або відеозапис (ч. 3, 5 ст. 224 КПК України). 

Результативність допиту, згідно з аналізом слідчої практики, залежить від: 

правильного визначення кола осіб, які володіють інформацією, що має значення 

для розслідування (100 % опитаних слідчих); визначення можливої зацікавленості 

свідків у певних результатах розслідування чи залежності їх від зацікавлених осіб 

(100 % слідчих); нейтралізації факторів, які негативно позначаються на поведінці 

допитуваного під час допиту (відмова, ухилення від дачі показань, неправдиві 

показання) (100 % слідчих); урахування соціальних і психологічних особливостей 

допитуваного (100 % слідчих); ужиття заходів, спрямованих на запобігання 

подальшій відмові від наданих правдивих показань (100 % слідчих) [23, с. 140]. 

Важливе значення для допиту має й аналіз негласних слідчих (розшукових) 

дій, які провадили у 21 % кримінальних проваджень [23, с. 140]. 
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На результативності проведення допиту позначається і вибір тактики, яка 

відповідає характеру ситуації. Вибір тактики допиту залежить від таких чинників: 

ситуації допиту (перший або додатковий допит, наявність психологічного 

контакту з допитуваним тощо); процесуального становища допитуваного й рівня 

його зацікавленості в результатах розслідування; особи допитуваного (вік, 

характер, рівень правової поінформованості, наявність злочинного досвіду тощо); 

характеру інформації та доказів, які наявні у слідчого, тощо [130, с. 451]. 

Під час проведення допиту в процесі розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою рекомендуємо дотримуватися 

загального порядку проведення цієї слідчої (розшукової) дії: встановлення 

психологічного контакту; вільна розповідь; постановка запитань; ознайомлення 

допитуваного з протоколом і записом показань [130, c. 447]. 

Знаний вчений В. В. Тіщенко пропонує тактичні схеми допиту осіб, 

причетних до вчинення службових злочинів, – підготовчий і робочий етапи. 

Підготовчий етап допиту охоплює: вивчення законів та підзаконних актів, які 

регламентують здійснення владних чи службових повноважень конкретної 

допитуваної особи; вилучення і вивчення (аналіз) документів, які становлять 

основу доказової бази, із залученням спеціаліста; складання переліку й орієнтовне 

визначення моменту пред’явлення зазначених документів як речових доказів; 

допит потерпілих і свідків з отриманням доказової інформації, її процесуальне 

оформлення; орієнтовне визначення пред’явлення показань як доказів; прийняття 

рішення щодо місця та часу проведення допиту особи, причетної до вчинення 

злочину; підготовка техніко-криміналістичних засобів фіксації процесу проведення 

допиту; виклик потерпілих і свідків у разі необхідності проведення одночасного 

допиту двох та більше вже допитаних осіб одразу після проведення допиту. 

Робочий етап передбачає: допит особи у формі вільної розповіді; постановку 

особою, яка допитує, запитань, що дають змогу уточнити, доповнити й 

деталізувати наявну інформацію; пред’явлення документів як речових доказів, 

фіксація пояснень особи щодо змісту таких документів; пред’явлення 

процесуально оформлених показань потерпілих і свідків щодо фактів учинення 
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службовою особою злочину; ретельну, процесуально правильну фіксацію показань 

останнього щодо цих фактів; ознайомлення допитуваного з результатами фіксації 

процесу проведення допиту шляхом відеозапису; у разі потреби – проведення 

одночасного допиту з потерпілими або свідками [134, c. 490–491]. 

Допит як важлива форма процесуального спілкування відбувається у формі 

запитань. За допомогою них слідчий досягає мети допиту певного учасника 

кримінального провадження [10, c. 25]. 

Вивчення слідчої практики щодо розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою, аналіз наукових джерел дали підстави для 

формулювання рекомендацій щодо алгоритмізації допиту та його програмування 

в цій категорії справ. Можливість програмування цієї слідчої (розшукової) дії 

обумовлена поширеністю її в кримінальних провадженнях, особливостями 

програмування розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України, 

загалом і проведення окремих слідчих (розшукових) дій у справі. 

На думку В. Я. Колдіна, алгоритм допиту слід будувати так, щоб він став 

однаково придатним для допиту свідків, потерпілих, підозрюваних й 

обвинувачених [126, c. 219]. Водночас вважаємо, що такий алгоритм має 

теоретичне значення та не зможе однаково бути використаним під час допиту 

підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди й потерпілого від вимагання 

хабаря. Прийнятнішою в цьому аспекті вбачається позиція Г. О. Зоріна, згідно з 

якою алгоритм є системою раціональних і послідовних дій, виконання яких у 

процесуальних формах призводить до отримання прогнозованого позитивного 

результату [95, с. 14].  

Предмет допиту, зокрема потерпілого, цілком слушно зауважує 

В. А. Журавель, визначає побудову програм-рекомендацій, які мають важливе 

значення для тактики допиту. Програми охоплюють перелік запитань, 

рекомендованих для з’ясування за кожною категорією справ, де проводять допит 

потерпілого. Програми-рекомендації, як і власне предмет допиту, є 

диференційованими, залежать від конкретного виду злочину, спричиненої шкоди, 

типової слідчої ситуації та позицій потерпілого під час допиту [89, с. 6–7]. 



139 

 

Позитивну функцію виконують типові переліки запитань щодо допитуваних, які 

мають різне процесуальне становище (свідок, потерплий, підозрюваний, 

обвинувачений) [287, c. 345].  

Отже, типова програма допиту в кримінальному провадженні про 

одержання неправомірної вигоди службовою особою полягає у з’ясуванні у 

визначеній послідовності питань, що становлять предмет допиту учасників 

злочину, передбаченого ст. 368 КК України, його свідків і заявників. Така 

програма буде типовою, однак її можна застосовувати як основу, «матрицю» в 

конкретних ситуаціях допиту, корегуючи залежно від обставин корупційного 

злочину. Учений В. В. Печерський пропонує включати в типові програми допиту 

й обов’язкове використання сукупності всіх елементів предмета доказування у 

справі [192, c. 59]. 

На підставі здійснених досліджень ми пропонуємо в типовій програмі 

допиту в кримінальному провадженні про одержання неправомірної вигоди 

службовою особою з’ясовувати питання щодо групи обставин: 

1) події злочину (час, місце, спосіб, предмет й інші обставини злочину); 

2) відомості, що характеризують особу учасника кримінального 

провадження; 

3) інформацію про відносини між службовою особою-корупціонером та 

іншими учасниками;  

4) наявність інших співучасників злочину; 

5) характеристику наслідків злочину, вид і розмір шкоди, 

завданої злочином. 

З метою формування тактичних прийомів допиту під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою доцільно розглянути 

програми допиту залежно від процесуального статусу певного учасника 

кримінального провадження, тобто виду допиту. 

У криміналістичній літературі допит класифікують за: 

– процесуальним становищем (свідка й потерпілого, підозрюваного, 

обвинуваченого, експерта); 
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– віком допитуваного (дорослого, неповнолітнього, малолітнього); 

– послідовністю проведення та обсягом інформації (первинний, повторний, 

додатковий); 

– характером слідчої ситуації (у конфліктній і безконфліктній ситуації); 

– складом учасників (без участі третіх осіб; за участю: захисника, експерта 

чи спеціаліста, педагога чи перекладача, начальника слідства, прокурора, батьків 

та інших законних представників) [10, c. 124]; 

– місцем проведення допиту (у кабінеті слідчого, в іншому місці) [154, с. 218]; 

– залежно від стадії кримінального провадження: допити на стадії 

досудового розслідування й судового розгляду [254, с. 207]; 

– залежно від використання науково-технічних засобів: з їх використанням 

або без такого застосування [139, с. 208]; 

– за суб’єктами проведення допиту: допит, що проводить слідчий, прокурор, 

суддя, оперативний працівник [228, с. 255]. 

Це класифікація, яка стосується будь-якого кримінального правопорушення. 

Водночас специфіка розслідування одержання неправомірної вигоди в системі 

корупційних злочинів, необхідність вибіркового застосування програм допиту 

обумовлюють спрямування наукового дослідження на окремий вид класифікації 

допиту та його вдосконалення. Ідеться про диференціацію програм допиту і його 

тактики залежно від процесуального статусу особи, яку допитують: заявника 

(допит потерпілого), свідка, підозрюваного, посередника [10, c. 124].  

Така класифікація позначається на тактиці допиту, зумовленій своєю 

чергою: процесуальним становищем допитуваного, рівнем його зацікавленості в 

результатах розслідування; особливостями допитуваної особи (вік, характер, 

рівень правової поінформованості, наявність злочинного досвіду) тощо [42, с. 66]. 

У разі повідомлення про вимагання або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою постає необхідність допитати заявника. Тому ми пропонуємо 

у класифікації допиту в кримінальних провадженнях щодо одержання 

неправомірної вигоди службовою особою та злочинів у сфері службової 

діяльності загалом передбачити окремий вид допиту – допит заявника [10, c. 125]. 
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Безпосередньо проаналізуємо допит заявника щодо одержання неправомірної 

вигоди службовою особою з метою розроблення програми і тактики його допиту. 

Головним тактичним прийом допиту заявника є деталізація його показань 

[30, с. 92].  

Заявник, який надав неправомірну вигоду службовій особі, на відміну від 

інших осіб, володіє найширшою інформацією про всі обставини злочину, тому 

допит його має вирізнятися найвищою деталізацією, що надає можливість згодом 

не тільки оцінити, а й перевірити отримані показання. Деталізація свідчень має 

важливе значення для встановлення вини хабароодержувача.  

Повідомлені на допиті будь-якого учасника деталі щодо механізму 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, його змісту й інші дані 

можуть сприяти одержанню додаткових доказів, виявлених, зокрема, під час 

обшуків, проведення слідчого експерименту, метою якого є перевірка й уточнення 

відомостей, що мають значення для з’ясування обставин кримінального 

правопорушення [10, c. 126]. 

Вивчення слідчої практики дає підстави розробити тактику допиту 

заявника, що знаходить своє відображення у програмі. Типову програму допиту 

заявника про вчинення злочину, передбаченого ст. 368 КК України, розміщено в 

додатках дисертації (додаток Б). Переліки запитань, запропоновані в програмах 

допиту заявника, як й інших допитуваних, звісно, не є вичерпними. Відповідно до 

отриманих показань і ситуації допиту, їх можна змінювати. 

Предмет допиту заявника становлять відомості, які умовно поділяють на 

групи:  

1. Характеристика відносин зі службовою особою 

2. Обставини домовленості (або вимагання) неправомірної вигоди та 

причини її давання 

3. Характеристика предмета неправомірної вигоди (вид, вартість, розмір, 

джерело походження, вид упаковки тощо) 

4. Обстановка передавання неправомірної вигоди 

5. Відомості щодо вимагання службовою особою неправомірної вигоди 
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6. Результати дій службової особи після одержання неправомірної вигоди 

(додаток Б). На їх з’ясування спрямовуються тактичні прийоми допиту. 

Після допиту заявник може отримати статус потерпілого або свідка. Допит 

потерпілого здебільшого відбувається за тією самою програмою, що й допит 

заявника (однакові тактичні прийоми). Наступний вид допиту – це допит свідків 

[10, c. 127]. 

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою 

встановлення свідків є ускладненим і потребує виконання завдань з виявлення 

можливих джерел показань, що стосуються цього злочину. Осіб, які можуть бути 

свідками, слідчий визначає за матеріалами кримінального провадження; на 

підставі даних, отриманих унаслідок проведення оперативно-розшукових заходів 

або негласних слідчих (розшукових) дій; допиту хабародавача чи посередника; 

висунутих версій про осіб, які могли бути в місці отримання хабаря або 

поблизу [220, c. 543]. Коло свідків не окреслено й може бути встановлено у 

зв’язку з проведенням окремих слідчих (розшукових) дій та організаційних 

заходів. Зокрема: 

– огляду документів, що безпосередньо чи опосередковано підтверджують 

факт одержання неправомірної вигоди. Вони можуть бути зареєстровані або 

завізовані певними особами, які мають інформацію про відповідні розпорядження 

посадовця, його накази, в окремих випадках – прохання; 

– свідки можуть бути в тих випадках, коли вони стали очевидцями розмов 

про прийняття пропозиції, обіцянки або давання неправомірної вигоди за певну 

дію, пов’язану з виконанням посадових функцій. Часто такі особи можуть 

спостерігати факти передання згортків, конвертів, документів на куплений 

автомобіль, квартиру тощо; 

– свідків може бути встановлено під час вивчення порядку й умов роботи в 

установі чи на підприємстві, де немає суворого обліку документів, є недоліки 

бухгалтерської діяльності, у роботі відділу кадрів тощо; 

– свідків можна виявити і під час розслідування інших фактів одержання 

неправомірної вигоди в цій чи іншій установі, зокрема й керівній [173, с. 56–57]. 
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На підставі узагальнення слідчої практики про одержання неправомірної 

вигоди можна дійти висновку, що свідками цього злочину були:  

– заявник, якщо кримінальне провадження розпочато відповідно до його 

заяви (94,2 %);  

– очевидці передавання-отримання неправомірної вигоди (37,5 %); 

– керівники підозрюваного, які володіють інформацією про його 

функціональні обов’язки, особливості виконуваної роботи (27,0 %);  

– колеги службової особи, хабародавача, посередника, їхні родичі, близькі 

особи, друзі тощо (14,8 %) (додаток А). 

В одних випадках свідки є очевидцями кримінального правопорушення та 

можуть детально розповісти про обставини, що цікавлять слідчого, а в інших 

випадках вони посвідчують лише факти, що є побічними доказами, однак у 

сукупності з іншими доказами можуть мати важливе значення в процесі 

доказування винуватості службової особи в одержанні неправомірної вигоди.  

У таких провадженнях як свідків можуть допитувати осіб, які не є 

працівниками державного органу, де працює службова особа, що одержала 

неправомірну вигоду. Серед них може бути виокремлено: очевидців; свідків, яким 

відомо про вчинене зі слів інших осіб; осіб, поінформованих про особу учасників 

неправомірної вигоди, їхнє матеріальне становище, поведінку до та після злочину. 

До особливостей тактики допиту свідків, яким відомо про вчинене зі слів інших 

осіб, належить обов’язкове встановлення характеру відносин останніх з 

учасниками передавання неправомірної вигоди з метою виключення можливості 

обмови з особистих мотивів [30, с. 104].  

У науковій літературі є положення щодо можливості допиту посадовця, 

який отримав неправомірну вигоду, як свідка. Під час допиту службовця 

(посадовця) в статусі свідка пропонуємо встановити такі обставини: які його 

службові функції та повноваження; чи знайомий він з вигодоодержувачем (з якого 

часу, хто познайомив, за яких обставин); хто запропонував предмет вигоди; як це 

було здійснено; які дії необхідно було вчинити (або не вчиняти); чи відображено 
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ці дії в документах, у яких саме; у який спосіб передбачено передавання предмета 

підкупу, вигоди; чи одержував раніше вигоду та за які дії [134, c. 492]. 

Вважаємо окреслений порядок таким, що не відповідає основним засадам 

КПК України, оскільки він «примушує» особу, яка має статус свідка, давати 

показання з приводу вчиненого злочину під тиском притягнення до кримінальної 

відповідальності за відмову від дачі показань або за давання неправдивих 

показань. Слушно із цього приводу зазначає О. В. Пчеліна про визнання 

недопустимими доказів, отриманих унаслідок істотного порушення прав і свобод 

людини, а саме: згідно з ч. 3 ст. 87 КПК України, недопустимими є також докази, 

що були отримані з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи 

обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні. Тобто законодавець чітко 

зауважує про недопустимість допиту як свідка особи, яка згодом набуде 

процесуального статусу підозрюваного чи обвинуваченого [212, с. 292]. 

Допит свідка розпочинається із з’ясування інформації про його особу, 

повідомлення приводу, з якого його викликано для допиту, попередження про 

кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань, за дачу неправдивих 

показань, а також роз’яснення прав, передбачених ст. 63 Конституції України. 

Допит свідків проводять для з’ясування ставлення службової особи до своїх 

обов’язків, її особистісних рис, поведінки, що позначалися на виконанні 

службових обов’язків, реагування її на недоліки в діяльності установи, 

організації, на факти систематичного недбалого, несумлінного виконання нею 

службових обов’язків [134, c. 492]. 

В окремих випадках допит свідків (як і потерпілих) у кримінальних 

провадженнях про одержання неправомірної вигоди на досудовому розслідуванні 

може бути проведено в суді. Порядок такого допиту регламентує ст. 225 КПК 

України. Зокрема, у випадку небезпеки для життя та здоров’я свідка чи 

потерпілого, що може бути обумовлена погрозами завдання реальної шкоди 

життю та здоров’ю свідка чи потерпілого з боку підозрюваного, його 

співучасників чи інших осіб, що надходять у зв’язку з участю свідка чи 

потерпілого в кримінальному провадженні [106, с.  86]. 
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Тактика допиту свідків, не заінтересованих у вирішенні справи (відвідувачів 

установи, деяких співробітників та інших), зводиться до детального відтворення 

важливих для розслідування обставин з використанням тактичних прийомів, 

спрямованих, зокрема, на відновлення в їхній пам’яті забутих фактів [243, c. 277].  

Під час допиту свідків у провадженнях про одержання неправомірної 

вигоди службовою особою з’ясовують такі обставини (предмет допиту): 

– джерело, з якого особа отримала неправомірну вигоду або за допомогою 

чого здійснила підкуп; походження коштів для надання неправомірної вигоди; 

– що є предметом неправомірної вигоди; 

– коло учасників надання та отримання неправомірної вигоди; за які дії 

(бездіяльність) надано майнові й немайнові блага службовцю; чи не вчинено 

вимагання службовою особою неправомірної вигоди; 

– місцеперебування учасників злочину в момент передавання неправомірної 

вигоди; 

– спосіб життя злочинців, коло їхніх знайомих, час і типові місця їх зустрічей; 

– про які порушення в службовій діяльності особи, що одержала 

неправомірну вигоду, або іншої корумпованої особи відомо свідку [10, с. 128]. 

Таким чином, типова програма допиту свідків одержання неправомірної 

вигоди містить питання, які об’єднано в такі групи:  

1. Характеристика відносин зі службовою особою, яка отримала 

неправомірну вигоду 

2. Характеристика предмета неправомірної вигоди 

3. Обставини й обстановка передання предмета неправомірної вигоди 

4. Результат службової діяльності вигодоотримувача на користь 

зацікавленої особи 

5. Супутні обставини (відомості про доходи, матеріальне становище, 

спосіб життя, коло знайомих тощо). 

У суді може бути допитано понятих як свідків проведення відповідної 

слідчої (розшукової) дії (ч. 7 ст. 223 КПК України). Хоча в цих випадках допит 

понятих відбувається за правилами допиту свідків, водночас, вони володіють 
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відомостями не про обставини вчинення кримінального правопорушення, а про 

проведення певної процесуальної дії. Так, у ситуаціях, коли кримінальне 

провадження розпочалося у зв’язку з фактом затримання службової особи з 

поличним, допитують, насамперед, понятих, які були присутні під час проведення 

огляду предмета неправомірної вигоди, що готували працівники поліції, під час 

вилучення і подальшого огляду цих об’єктів [30, c. 90].  

Ми вважаємо, що цей вид допиту в кримінальних провадженнях про 

одержання неправомірної вигоди службовою особою доцільно визнати окремим 

видом.  

Розглянемо особливості допиту підозрюваних у кримінальних 

провадженнях щодо одержання неправомірної вигоди службовою особою 

[10, c. 128].  

Відповідно до ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, 

передбаченому ст. 276–279 цього Кодексу, повідомлено про підозру; особа, яку 

затримано за підозрою в учиненні кримінального правопорушення; особа, щодо 

якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй унаслідок 

невстановлення місцеперебування особи, проте вжито заходів для вручення у 

спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень [148]. 

У разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати показання 

особа, яка проводить допит, зобов’язана зупинити слідчу (розшукову) дію одразу 

після отримання такої заяви (ч. 4 ст. 224 КПК України) [10, c. 128]. 

У кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди під час 

підготовки до допиту слідчий має проаналізувати документи службової діяльності 

підозрюваного, зокрема ті, які завізовані ним, за якими дано доручення тощо. 

Слід встановити відповідність операцій, виконаних цим службовцем, 

нормативним вимогам. У деяких випадках корисно ознайомитися з діями 

допитуваного в аналогічних ситуаціях, коли правомірність його поведінки не 

викликає сумнівів. Якщо буде виявлено ухилення від звичайних правил і норм, 

потрібно з’ясувати, чим  це спричинено [30, c. 102].  
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Тактика допиту підозрюваного складається з послідовного з’ясування 

обставин, пов’язаних із заявою про одержання неправомірної вигоди або із 

затриманням особи. Тому схема допиту передбачає виявлення обставин, які 

передують події злочину, супроводжують його й виникають під час його вчинення. 

Метою допиту є з’ясування кола фактів, які свідчать про дії підозрюваного під час 

учинення злочину, їх встановлюють найдетальніше. У випадках спростування з 

боку підозрюваного факту одержання неправомірної вигоди його заяву також слід 

деталізувати для подальшої перевірки її обґрунтованості й правдивості. Вичерпне 

уточнення всіх даних, пов’язаних із місцем, часом, діями підозрюваного під час 

учинення злочину, має важливе значення для встановлення причетності особи до 

вчиненого злочину [173, с. 67–68]. 

Типову програму допиту підозрюваного в учиненні злочину, передбаченого 

ст. 368 КК України, розміщено в додатках дисертації (додаток Б). 

Наступний вид допиту в кримінальному провадженні про одержання 

неправомірної вигоди службовою особою – допит обвинуваченого.  

Відповідно до ч. 2 ст. 42 КПК України, обвинуваченим (підсудним) є особа, 

обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 

цього Кодексу [148].  

Процесуальний порядок допиту обвинуваченого визначено у ст. 351 КПК 

України. Допит починають з пропозиції дати показання щодо кримінального 

провадження, після чого обвинуваченого першим допитує прокурор, а потім –  

захисник. Обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди допитують у 

судовому засіданні загалом за тією самою програмою, що й підозрюваний на 

досудовому розслідуванні [10, c. 129]. 

Показання обвинуваченого завжди слід зіставляти з доказами, які є у справі, 

щоб з’ясувати наявні суперечності, неточності чи інші обставини, пов’язані з 

визначенням доказової цінності й значення тих даних, що містяться в його 

показаннях. 

У разі одержання неправомірної вигоди в злочинному ланцюжку «службова 

особа – надавач неправомірної вигоди» може бути третій учасник – посередник. 
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Якщо встановлено посередника в учиненні злочину, передбаченого ст. 368 

КК України, він підлягає допиту. Залежно від обставин події посередник може 

бути свідком або підозрюваним. Тому допит посередника є окремим видом 

допиту в кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди 

службовою особою [10, c. 130].  

Під час допиту посередника в одержанні неправомірної вигоди службовою 

особою з’ясовують (предмет допиту): 

– хто та за яких обставин залучав його як посередника; чи не був він сам 

ініціатором; 

– яку винагороду було йому запропоновано і що він фактично одержав; 

– коли він зустрічався з особою, яка одержала неправомірну вигоду, й 

особою, яка її надавала, за яких обставин, хто це може підтвердити. 

Типову програму допиту посередника в одержанні неправомірної вигоди 

службовою особою розміщено в додатках дисертації (додаток Б).  

За клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого або з 

власної ініціативи суд має право викликати для допиту експерта для роз’яснення 

його висновку. Експерта, який проводив експертизу за зверненням сторони 

обвинувачення, спершу допитує сторона обвинувачення, а експерта, який 

проводив експертизу за зверненням сторони захисту, – сторона захисту [10, 

c. 130]. Після цього йому можуть бути поставлені запитання потерпілим, 

цивільним позивачем, цивільним відповідачем, їхніми представниками та 

законними представниками, представником юридичної особи, щодо якої 

здійснюють провадження, а також головуючим і суддями. Експерту може бути 

поставлено запитання щодо наявності в нього спеціальних знань і кваліфікації з 

досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового ступеня тощо), дотичних 

до предмета його експертизи; використаних методик, теоретичних розробок; 

достатності відомостей, на підставі яких підготовлено висновок; наукового 

обґрунтування та методів, за допомогою яких експерт дійшов висновку; 

застосовності й правильності застосування принципів і методів до фактів 
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кримінального провадження; інші запитання, що стосуються достовірності 

висновку (ст. 356 КПК України) [10, c. 130–131].  

Експерта можуть допитувати й у таких випадках, коли немає необхідності в 

додаткових дослідженнях, а йдеться про роз’яснення термінології, окремих 

формулювань, уточнення даних, що характеризують компетенцію експерта і його 

відношення до справи; про необхідність детальнішого опису перебігу 

дослідження; коли слідчому потрібно роз’ясняти розбіжність між обсягом 

поставлених питань і висновками експерта чи між дослідницькою частиною 

висновку й висновками; коли незрозумілими є причини розбіжностей між 

членами комісії експертів; для з’ясування питання, як експерт обґрунтовує свій 

висновок слідчими матеріалами, тощо. За результатами допиту експерта той, хто 

допитує, може дійти висновку про необхідність призначити додаткову чи 

повторну експертизи [247, с. 364]. 

Допит експерта обумовлений проведенням певної судової експертизи, тому 

Є. Є. Демидова розглядає його як доповнення до висновку судової експертизи [66, 

с. 65–66]. Водночас допит експерта слід розглядати як окремий вид допиту – 

слідчої (розшукової) дії, а не як доповнення до висновку експерта. Згідно з 

правилами оцінювання доказів, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд оцінюють 

усю сукупність зібраних доказів з позицій достатності та взаємозв’язку для 

прийняття відповідного процесуального рішення [106, с. 100]. 

У наукових джерелах обґрунтовано думку про можливість допиту експерта 

під час досудового розслідування. Це пов’язано з положенням п. 1 ч. 5 ст. 69 КПК 

України, відповідно до якого експерт зобов’язаний дати обґрунтований та 

об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі 

необхідності – роз’яснити його [148]. Таке роз’яснення доцільно проводити саме 

під час допиту експерта. Отже, пiд час досудового розслідування допит експерта 

також можливий, зокрема експерта може допитати слідчий, прокурор, слідчий 

суддя [106, с.  98, 102]. 

Дослідження слідчої практики щодо розслідування злочинів, передбачених 

ст. 368 КК України, засвідчило, що в суді експертів найчастіше допитують про 
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проведені ними судово-хімічні, почеркознавчі, фоноскопічні, комп’ютерно-

технічні, авторознавчі, товарознавчі експертизи, техніко-криміналістичні 

дослідження документів (додаток А). 

Водночас неприпустимо допитувати як судового експерта іншу обізнану 

особу, якщо вона не надавала висновку, з приводу якого ведуть допит. Така 

обізнана особа може надавати допомогу суду й сторонам допомогу як спецiалiст 

[109, с. 142]. Обізнаних осіб найчастіше допитують як свідків для отримання 

відомостей про ті обставини, для дослідження яких необхідні спеціальні знання. 

Такі свідчення переважно полягають у наданні довідково-роз’яснювальної 

допомоги з певних питань, що потребують обізнаності в окремих галузях 

знань [212, с. 362]. 

На підставі здійсненого дослідження можна стверджувати, що тактику 

допиту в кримінальному провадженні про одержання неправомірної вигоди 

службовою особою обирає слідчий залежно від двох ситуацій: виклад правдивих 

показань і виклад неправдивих показань або умовчання про обставини злочину. У 

першому випадку програма допиту спрямована на з’ясування докладного 

комплексу даних, які підтверджують повідомлену інформацію; у другому – на 

одержання інформації шляхом застосування окремих тактичних прийомів 

викриття неправди або їх комплексу [174, с. 13]. 

Таким чином, у кримінальних провадженнях про одержання неправомірної 

вигоди службовою особою тактика допиту формується залежно від типових 

програм допиту заявника (потерпілого), свідка (понятого, експерта), 

підозрюваного (обвинуваченого), посередника (свідка або підозрюваного) [10, 

c. 131].  

Основним засобом фіксації ходу й результатів допиту є протокол (ст. 104 

КПК України).  

Рішення про фіксацію допиту за допомогою технічних засобів приймає 

особа, яка проводить допит. За клопотанням учасників допиту застосування 

технічних засобів фіксації є обов’язковим. Про застосування технічних засобів 
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фіксації допиту заздалегідь повідомляють особам, які беруть участь у допиті [130, 

c. 453]. 

Відповідно до ч. 9 ст. 224 КПК України, слідчий, прокурор має право 

провести одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування 

причин розбіжностей у їхніх показаннях. На початку такого допиту 

встановлюють, чи знають викликані особи одна одну і в яких відносинах вони 

перебувають. Свідків попереджають про кримінальну відповідальність за відмову 

від давання показань і за давання завідомо неправдивих показань, а потерпілих – 

за давання завідомо неправдивих показань. Викликаним особам почергово 

пропонують дати показання про ті обставини кримінального провадження, для 

з’ясування яких проводять допит, після чого слідчий, прокурор можуть поставити 

запитання. Особи, які беруть участь у допиті, їхні захисники чи представники 

мають право ставити одна одній запитання, що стосуються предмета допиту. 

Оголошувати показання, надані учасниками допиту на попередніх допитах, 

дозволено лише після давання ними показань [148]. 

Загальна мета проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб – встановлення тих показань допитуваних, що є достовірними, і 

ступінь відповідності дійсності тих показань, що повідомлені попередньо. 

Частина 4 ст. 356 КПК України передбачає право суду призначати 

одночасний допит двох чи більше експертів для з’ясування причин розбіжностей 

у їхніх висновках, що стосуються одного й того самого предмета чи питання 

дослідження [148]. 

Отже, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб – слідча 

(розшукова) дія, що полягає в допиті по черзі в присутності один одного двох чи 

більше вже допитаних за єдиними обставинами кримінального провадження осіб 

із числа свідків, потерпілих, підозрюваних, аналізі й безперервному порівнянні 

(зіставленні) показань для з’ясування причин розбіжностей у них і спрямована на 

перевірку отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні [132]. 

Пізнавальна сутність цієї слідчої (розшукової) дії полягає в безперервному аналізі 
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та порівнянні показань, отримуваних від допитуваних осіб, між собою та з тими 

відомостями, що є в матеріалах досудового розслідування. 

Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб В. Г. Лукашевич 

вважає спеціальним методом отримання інформації про події, що цікавлять 

слідчого, і специфічним засобом спілкування: це пізнавальні прийоми 

дослідження особи допитуваних і система заходів психологічного впливу на них, 

а також діяльність щодо реалізації цього методу, що має процесуальну 

форму [165, с. 67]. 

Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

ґрунтується на пізнавальних прийомах – розповіді, розпитуванні, аналізі міміки й 

жестів, логічних прийомах порівняння та зіставлення.  

У кримінальних провадженнях за ст. 368 КК України одночасний допит 

двох чи більше вже допитаних осіб проводять з метою перевірки показань 

підозрюваного, потерпілого або інших осіб про обставини давання-отримання 

неправомірної вигоди, а також для виявлення всіх співучасників кримінального 

правопорушення. 

Приймаючи рішення про проведення цієї слідчої (розшукової) дії, слідчий 

враховує, по-перше, наявність у нього інформації, яка дає змогу об’єктивно 

оцінити показання учасників кримінального провадження про одержання 

неправомірної вигоди; по-друге, можливість впливу хабарника, що дає неправдиві 

показання, на особу, яка його викриває в учиненні кримінального 

правопорушення. У цьому аспекті необхідно зважати, що одночасний допит не 

рекомендовано проводити між особами, які перебувають у матеріальній, 

службовій, родинній або іншій залежності одна від одної.  

Пропонуємо під час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

у процесі розслідування одержання неправомірної вигоди використовувати 

тактичні прийоми, спрямовані на викриття брехні: а) максимальну деталізацію 

предмета слідчої дії; б) поділ її теми; в) використання правдивих показань 

співучасника; г) удавання, що співучасник визнав учинення злочину; 

д) загострення суперечностей у показаннях учасників щодо менш значущих 
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спірних обставин; е) припинення неправди одного співучасника з акцентуванням 

щодо правдивості показань іншого; ж) демонстрація слідчим недобросовісному 

учаснику сумніву стосовно правдивості його показань; и) форсований, а в 

окремих випадках – сповільнений (щоб був час «вникнути») темп слідчої дії [165, 

с. 72]. Для одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб слідчий може 

використовувати й інші тактичні прийоми викриття неправди в показаннях 

учасників дії [155]. 

Відповідно до ст. 104 КПК України, перебіг і результати проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб фіксують у протоколі. У 

разі фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою 

технічних засобів про це зазначають у протоколі. 

Однак ці положення КПК України потребують розширення, якщо йдеться 

про складення протоколу одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 

У ньому, зокрема, зазначають місце, час проведення допиту, особу, яка її 

проводить, усіх присутніх осіб, протягом якого часу й між ким провадили допит. У 

протоколі зауважують про роз’яснення прав й обов’язків допитуваних [81, с. 135]. 

Після допиту технічні носії інформації належно упаковують, підписує їх 

слідчий, прокурор та інші особи, що брали участь у їх виготовленні. У матеріалах 

кримінального провадження зберігають оригінальний примірник технічних носіїв 

інформації зафіксованого допиту, а резервні копії зберігають окремо. 

Якщо допитувані пред’являють предмети, документи, якими вони 

обґрунтовують свої показання, про це також має бути зазначено в протоколі [183]. 

Допитані мають право вимагати внесення до протоколу зауважень і 

доповнень, що обов’язково необхідно фіксувати в ньому. Протокол підписує 

кожна з допитаних осіб, інші учасники та слідчий, прокурор. Якщо протокол 

містить кілька сторінок, допитувані підписують кожну сторінку протоколу, а 

потім – протокол загалом [183]. До протоколу одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб може бути додано додатки.  
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2.4. Отримання зразків для експертизи та проведення експертизи 

 

Отримання зразків для експертного дослідження застосовують у практичній 

діяльності правоохоронних органів нарівні з такими слідчими (розшуковими) 

діями, як допит свідка, потерпілого, обшук тощо [34, c. 126]. Не є винятком і 

випадки розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою. Під 

час проведення більшості судових експертиз експертне дослідження неможливе 

без певних матеріалів для порівняння їх з об’єктами, направленими на 

експертизу [4, с. 637]. Ці матеріали в кримінальному провадженні є зразками для 

експертизи. Отже, отримання зразків для експертизи є одним із засобів, що 

забезпечують експертне дослідження. 

Відповідно до ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків 

для проведення експертизи їх відбирає сторона кримінального провадження, яка 

звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза 

призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручене 

судом, відібрання зразків для її проведення здійснює суд або за його дорученням 

залучений спеціаліст. 

Порядок відібрання зразків з речей та документів встановлено згідно з 

положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 160–

166 КПК України). 

Відбирання біологічних зразків в особи здійснюють за правилами, 

передбаченими ст. 241 КПК України. У разі відмови особи добровільно надати 

біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального 

провадження, що розглядають у порядку, передбаченому ст. 160–166 

КПК України, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов’язати їх, якщо 

клопотання було подане стороною захисту) здійснити відбирання біологічних 

зразків примусово [148]. 

Частина 1 ст. 274 КПК України передбачає негласне отримання зразків, 

необхідних для порівняльного дослідження, що може бути здійснене лише у 
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випадку, якщо їх отримання неможливе без завдання значної шкоди для 

кримінального провадження. 

Негласне отримання зразків здійснюють на підставі ухвали слідчого судді, 

постановленої за клопотанням прокурора, або за клопотанням слідчого, 

погодженого з прокурором, у порядку, передбаченому ст. 246, 248, 249 КПК 

України. У клопотанні слідчого, прокурора про надання дозволу на негласне 

отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, і в ухвалі слідчого 

судді додатково зазначають відомості про конкретні зразки, які планують 

отримати [148]. 

Отже, відповідно до КПК України, зразки для експертизи можуть бути 

отримані: стороною обвинувачення, стороною захисту, спеціалістом, судом (ч. 1 

ст. 245 КПК України); оперативними підрозділами органів НПУ, органів безпеки, 

Національного антикорупційного бюро України, ДБР, органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового й митного законодавства, органів 

Державної прикордонної служби України (ч. 1 ст. 41 КПК України); а під час 

досудового розслідування кримінальних проступків у встановлених законом 

випадках – співробітниками інших підрозділів органів НПУ, органів безпеки, 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства 

(ч. 3 ст. 38 КПК України) [147]. 

Зразки для експертизи відтворюють зовнішні особливості ототожнюваних 

суб’єктів або предметів (дактилокарта, зліпок взуття), біологічні особливості 

суб’єктів (зразки крові, волосся тощо), психофізіологічні ознаки суб’єктів 

(почерк), особливості структури й хімічного складу речовини (зразки товарів, 

фарби тощо) [190, с. 173]. 

Зразки для експертного дослідження – це отримані у встановленому 

законом порядку для використання під час проведення експертизи різноманітні 

матеріальні об’єкти, наділені характерними ознаками, за допомогою яких 

проводять ідентифікацію, визначення групової належності або встановлення 

певних властивостей осіб чи предметів [34, c. 127–128]. Зразки для експертизи 

визначають як відображення, предмети, речовини, що відображають властивості, 
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ознаки, якості (індивідуальні та групові) інших предметів чи суб’єктів, щодо яких 

у слідчого, прокурора, слідчого судді або суду виникло припущення, що вони 

стосуються вчиненого кримінального правопорушення [56, с. 36]. 

Зразки для експертизи є за своєю сутністю матеріальними носіями 

властивостей різних об’єктів – людей, трупів, тварин i речей. Загалом передання 

властивостей відповідних об’єктів зразкам можлива двома способами: 

контактною взаємодією цих об’єктів з іншими матеріальними предметами; 

відокремленням від них різноманітних частин, розділенням об’єкта на частини. У 

першому випадку зразки відображають здебільшого внутрішню будову 

матеріальних об’єктів (сліду рук, ніг, знарядь зламу й інструмента, відтисків 

друку i штампів тощо) або ж інші їxні властивості (для прикладу, 

психофізіологічні). У другому випадку зразки відображають склад i будову 

об’єктів, від яких їx відокремлено (зразки крові, слини, сперми, різних речовин 

тощо) [102, с. 39]. 

Ми схвалюємо позицію В. І. Галагана і О. В. Козак, які зразки для 

експертизи поділяють на дві групи: перша – відбитки матеріальних об’єктів, що 

відобразилися на різноманітних слідоутворювальних поверхнях; друга – 

безпосередні об’єкти, від яких вилучають зразки для експертизи (слід протектора 

шини – шина iз цим візерунком, лист – ручка, якою написано текст) [56, c. 38]. 

Така класифікація доцільна під час розгляду зразків для експертизи в процесі 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зокрема, за 

допомогою зразків першої групи здійснюють ідентифікацію різних об’єктів або 

з’ясовують інші обставини, що мають значення для справи (встановлення особи, 

яка залишила на предметі неправомірної вигоди свої сліди, давності виконання 

службовою особою документа тощо). Ці зразки належать до категорії 

ідентифікуючих об’єктів. За своїм походженням зразки другої групи є частинами 

цілого, тому вони відображають ознаки цієї сукупності. Під час розслідування 

злочину, передбаченого ст. 368 КК України, такі зразки можуть використовувати 

для ідентифікації упаковки, у яку було поміщено хабар, за її частинами, 

виявленими в різних місцях. Завдання дослідження в цьому разі полягає в тому, 
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щоб за допомогою зразків встановити подібність з певним об’єктом, тобто їx 

спільну приналежність або ж, навпаки, відсутність такої [82, с. 35].  

Водночас зразки для експертизи класифікують на вільні, умовно-вільні й 

експериментальні. Таку термінологію використовують у нормативно-правових 

актах, що регламентують призначення та проведення судових експертиз в 

Україні.  

Вільні зразки – це зразки, створені або отримані поза зв’язком із 

розслідуваним кримінальним провадженням, до його початку (наприклад, 

особисте листування особи, у якої отримують зразки почерку, власноруч написана 

автобіографія, щоденники тощо). Ці зразки виключають можливість будь-якого 

умисного викривлення ознак досліджуваного об’єкта. Їх одержують під час 

огляду місця події, обшуку, тимчасового доступу до речей і документів тощо. 

Умовно-вільні зразки утворюються після початку досудового розслідування, але 

не у зв’язку з ним, їх також вилучають під час проведення слідчих (розшукових) 

дій. Це можуть бути зразки почерку, які містяться в поясненні, клопотанні 

підозрюваного. Отже, слідчий до певного часу не знає, що ці зразки надалі 

можуть стати об’єктом судової експертизи. Експериментальні зразки – це 

матеріальні об’єкти, одержані для проведення експертизи, виконані під час 

розслідування за допомогою проведення спеціальної слідчої дії – отримання 

зразків для експертизи [242, с. 114]. 

Перед долученням вільних та умовно вільних зразків до матеріалів 

кримінального провадження слідчий має пред’явити їх особі, яка підлягає 

ідентифікації, а потім позначити кожний зразок, тобто вказати, що це вільний 

зразок почерку (підпису) певної особи (зазначити її прізвище, ім’я, по батькові) і 

засвідчити це власним підписом. 

Зразки для експертного дослідження може бути отримано не лише на стадії 

досудового розслідування, а й на стадії судового розгляду. Аналізуючи 

положення ст. 245 КПК України, ми дійшли висновку, що під час судового 

розгляду кримінального провадження за необхідності проведення експертизи й 

отримання зразків для її призначення цю дію виконує залучений спеціаліст.  
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У кримінальному провадженні про одержання неправомірної вигоди 

службовою особою з метою отримання зразків для експертизи слідчий 

здебільшого залучає спеціалістів. 

Наприклад, під час розслідування злочинів, учинених службовими особами 

шляхом присвоєння, розтрати або зловживання службовим становищем, зазначає 

М. К. Камінський, слідчий звертається за допомогою до економістів, бухгалтерів, 

технологів, товарознавців, спеціалістів криміналістичних підрозділів [103, с. 31]. 

Практика протидії корупційним злочинам засвідчує, що найчастіше залучають як 

спеціалістів експертів державних експертних установ. Із цього приводу 

Б. Б. Теплицький, О. М. Шрамко і В. В. Юсупов стверджують, що залежно від 

виду корупційного злочину, об’єктів, які підлягають вилученню, і завдань, 

поставлених під час призначення судової експертизи, як спеціаліста можуть 

залучати експертів у галузях: трасології, почеркознавства, технічної експертизи 

документів, матеріалів, речовин і виробів, економіки, товарознавства, 

автотоварознавства, комп’ютерних технологій, психології, судової медицини та 

психіатрії тощо [262, с. 57]. 

Недооцінювання ролі спеціаліста під час одержання зразків може призвести 

до отримання неналежних матеріалів, що унеможливить вирішення поставлених 

перед експертом питань [111, с. 189]. 

Під час вилучення або відібрання зразків для експертизи може бути 

використано допомогу спеціалістів у створенні обставин та умов для отримання 

зразків, застосуванні інструментів і приладів, визначенні якісності й достатньої 

кількості отриманих зразків, роз’ясненні правил, способів їх вилучення або 

відібрання тощо [56, с. 55]. 

Зокрема, у разі представлення потерпілим від вимагання неправомірної 

вигоди аудіозапису розмови з чиновником за активного сприяння спеціаліста 

слідчому вдасться якісно зафіксувати на звукозаписувальний пристрій голос 

службової особи як експериментальний зразок, мінімізувавши сторонні шуми й 

усунувши різноманітні технічні перепони. Під час складання протоколу 

спеціаліст допоможе слідчому правильно описати назву вилучених або відібраних 
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зразків, їх якість, визначити особливості упаковки й інші обставини, які має бути 

відображено в протоколі [272, с. 127]. 

Слідчий, приймаючи рішення про відбір зразків, дає змогу спеціалісту 

ознайомитися з матеріалами провадження. З огляду на це, спеціаліст рекомендує 

слідчому, які та скільки зразків слід вилучити; які повинні бути умови вилучення; 

які матеріали, інструменти, інші технічні засоби для цього можуть знадобитися. 

Зокрема, отримуючи зразки для судово-почеркознавчої експертизи документів, 

підготовлених відповідним посадовцем, спеціаліст забезпечує відібрання вільних, 

умовно вільних й експериментальних зразків почерку (цифрових записів, підпису) 

службової особи [262, c. 57]. 

У процесі відібрання зразків спеціаліст консультує слідчого з питань, що 

потребують спеціальних знань, і здійснює дії, спрямовані на одержання, фіксацію 

й упакування зразків [262, c. 56]. 

Отже, спеціаліст під час підготовки до отримання зразків для експертизи 

надає консультативну допомогу слідчому щодо: зразків, що підлягають 

одержанню, їх кількості; кола учасників процесуальної дії; місць і часу 

проведення заходу; науково-технічних засобів і порядку їхнього використання; 

створення умов, що забезпечують придатність отриманих об’єктів для 

порівняльного дослідження [262, c. 57]. 

Дискусійним є питання стосовно участі понятих під час отримання зразків 

для експертизи. Так, КПК України не містить вимогу про необхідність участі 

понятих під час отримання зразків для експертизи. У ч. 7 ст. 223 КПК України 

зазначено, що поняті можуть бути запрошені для участі в процесуальних діях, 

якщо слідчий, прокурор уважатиме це за доцільне. Проте в низці випадків 

присутність понятих має бути обов’язковою, наприклад: 1) під час примусового 

отримання зразків, якщо слідчому чинять різні форми протидії, аж до фізичного 

опору; 2) якщо отримання зразків для експертизи проводить самостійно слідчий 

без необхідного залучення інших суб’єктів кримінального процесу (наприклад, 

під час одержання зразків лакофарбового покриття з поверхні лавки в парку). 

Якщо не запросити в цьому випадку понятих, то, за відсутності спеціаліста й 
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інших суб’єктів, виникне парадоксальна ситуація, коли протокол проведеної 

важливої процесуальної дії має підписувати лише слідчий. Присутність понятих 

під час одержання таких зразків є додатковою гарантією дотримання законності, 

повноти й об’єктивності процесуальної дії [56, с. 58]. 

У разі отримання зразків для експертизи слідчий самостійно або спільно із 

залученим спеціалістом має забезпечити певні вимоги щодо кількості, якості й 

інших характеристик відібраних об’єктів. Зокрема, М. П. Яблоков зазначає, що 

зразки для експертного дослідження мають відповідати таким загальним вимогам: 

а) безсумнівності походження – точне встановлення в процесі розслідування, від 

якої особи чи предмета отримано рукописи, відтиски, зразки крові, волосся, з якої 

конкретно ємності або сховища отримано зразки фарби, зерна, вироби тощо; 

б) репрезентативності – достатнє за кількістю та якістю відображення 

специфічних загальних й окремих властивостей об’єкта, який ідентифікують; 

в) порівняності – усунення відмінностей порівнюваних відображень (слідів і 

зразків), не зумовлених справжньою відмінністю властивостей об’єктів, що 

ідентифікують [128, с. 382–383]. На думку М. Г. Щербаковського, з огляду на 

зміст, особливості об’єктів і їх властивостей, для дотримання принципу 

зіставлюваності та створення умов під час отримання зразків властивості об’єктів 

мають бути відображені в них якомога повніше. Наприклад, під час відбору 

експериментальних зразків почерку – вибір приладу, яким виконано запис, 

паперу, підкладки, освітлення, пози, схожих з тими, під час яких було 

виготовлено письмовий документ – речовий доказ. Інше завдання – отримання 

достатньої кількості зразків, що відображають властивості об’єкта, який 

перевіряють [292, c. 243 – 244]. 

Проте є й інші вимоги до зразків, що надсилають на експертизу, серед яких: 

1) якість (придатні для порівняння за часом і способом отримання); 

2) безсумнівність походження (безпосередньо отримані та підписані слідчим); 

3) відповідна кількість (для зразків, що відображають групові ознаки, такі як кров, 

волосся, піт тощо, установлено певні мінімальні норми збору) – кількість і якість 

зразків залежить від виду експертизи та характеру відображення ідентифікаційних 
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ознак; 4) відтворюваність (цілковите й достовірне відображення ідентифікаційних 

ознак у зразках); 5) порівнюваність (можливість використання зразків для 

порівняння на підставі їхніх ознак); 6) незмінність (стабільність відображуваних 

ознак протягом тривалого часу) [169, с. 338]. 

Ці вимоги є обов’язковими під час отримання зразків для експертизи в 

кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди службовою 

особою. Зокрема, слідчий, готуючи матеріали для призначення експертизи 

відеозвукозапису, до відбирання зразків запису залучає спеціаліста. Він 

проводить запис зразків усного мовлення в підекспертних осіб, які має бути 

зафіксовано з належним рівнем запису, виконані на якісній апаратурі та носіях, 

що відповідають установленим стандартам, мати мовну зіставність із 

досліджуваними фонограмами. Спеціаліст забезпечує достатню тривалість усного 

мовлення – 10 хв розмови без пауз для кожної особи, чиє мовлення ототожнюють 

[262, c. 58–59]. 

Голос підозрюваного як зразок для порівняльного дослідження потрібно 

одержувати за таких умов: 

– якість запису голосу має бути задовільною, виконаною на тій самій 

апаратурі, що й досліджуваний запис; 

– тривалість мовних сигналів особи, зразки голосу якої відбирають, повинна 

бути довшою за 10 хв; 

– необхідним є дотримання подібності голосу за емоційним станом і 

мовними сигналами; 

– на записі не має бути сторонніх шумів [263, с. 58–59]. 

Крім цих порівняльних зразків, на експертизу відеозвукозапису надсилають 

стенограму текстового змісту розмов, що зафіксовані в досліджуваній фонограмі. 

Персоніфікацію мовленнєвого матеріалу проводить залучений слідчим 

спеціаліст [262, c. 59]. 

Зразки голосу та мовлення мають відповідати процесуальним вимогам: 

перед початком запису зазначають його дату й місце, прізвище та посаду тих, хто 

записує, умови, у яких здійснюють запис, детальну характеристику технічних 
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засобів – тип і характеристики магнітофона, мікрофона, магнітної стрічки 

тощо [77, с. 204]. 

Зразки мовлення не можна виготовляти шляхом читання заздалегідь 

підготовленого тексту, за винятком тексту на спірній досліджуваній фонограмі. 

Це можуть бути розповіді за тематикою, пов’язаною зі змістом спірної фонограми 

чи бесіди з особою, у якої необхідно отримати зразки. 

У процесі підготовки та під час отримання зразків голосу й мовлення слід 

дотримуватися таких правил: не можна перебивати особу, у якої отримують 

зразки усного мовлення, або говорити одночасно декільком особам; здійснювати 

запис зразків на тій звукозаписувальній апаратурі, на якій проводили запис 

спірної фонограми; перед проведенням запису необхідно виконати декілька 

пробних записів, по-різному розташувавши мікрофон і змінюючи налаштування 

рівня запису [56, c. 115]. 

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою 

часто постає необхідність дослідження документів та їхніх реквізитів. Зокрема, 

для проведення техніко-криміналістичного дослідження відбитку печатки в 

службовому документі на експертизу надсилають документ, що потребує 

дослідження, і печатку. 

У разі неможливості представити на дослідження печатку (або штамп), 

слідчий надає експерту вільні й експериментальні зразки відповідних відтисків. 

Дослідник В. А. Жбанков пропонує такі рекомендації отримання 

експериментальних відтисків печаток і штампів: а) зразки потрібно отримувати на 

білому якісному папері, а також на папері, який аналогічний за якістю та 

кольором тому, на якому виконано досліджуваний відтиск; б) чорнила, за 

допомогою яких здійснюють відтиск, за якістю та кольором повинні відповідати 

чорнилу досліджуваного відтиску; в) якщо кліше печатки або штампу забруднено, 

то спочатку отримують відтиски в такому стані кліше, а потім – після його 

очищення від забруднень; г) зразки необхідно отримувати за різного ступеню 

натиску: слабкий, середній і сильний. Крім того, необхідно отримати декілька 

зразків з різним напрямком натиску (праворуч угору, перпендикулярно до 
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поверхні паперу тощо); д) декілька відтисків печатки й штампу потрібно 

отримати на різній підкладці (твердій, середній, м’якій) [82, с. 46–47]. 

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів і підписів, 

вилучених у чиновників-корупціонерів, експерту надають оригінали документів. 

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи слідчий має надати експерту 

вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки почерку (цифрових записів, 

підпису) підозрюваної особи, яка підлягає ідентифікації. 

Зокрема, експериментальні зразки почерку може бути отримано під 

диктовку або шляхом самостійного вільного написання якого-небудь тексту. У 

разі отримання зразків під диктовку виконавцеві пропонують написати текст так, 

як він пише його зазвичай. Можна взяти текст досліджуваного документа. Якщо ж 

це неможливо (з тактичних міркувань небажано, щоб ця особа знала, що документ 

знаходитися в слідчого, або зміст тексту неприйнятний для написання – 

нецензурні вислови тощо), то беруть так званий нейтральний текст, уводячи в 

нього окремі слова з досліджуваного документа [56, с. 110]. 

Диктувати слід ясно, чітко, без інтонаційного виділення окремих слів, не 

повідомляючи про розділові знаки. Якщо буде помітно, що особа, яка пише, 

намагається спотворити почерк, то темп диктування слід прискорити, щоб у неї не 

залишалося часу на обдумування, як змінити почерк. Щоб виключити можливе 

спотворення почерку, текст слід підбирати значний за обсягом. 

Як вільні, так й експериментальні зразки буквеного або цифрового письма 

бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Що коротшим буде досліджуваний 

текст (запис), то більшою буде потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису 

надають за змоги не менше ніж на 15 документах, експериментальні – у кількості 

не менше ніж 5–8 аркушів [242, с. 185]. 

У кримінальних провадженнях за ст. 368 КК України призначають 

авторознавчу експертизу, яка виконує ідентифікаційні завдання щодо 

ототожнення особи автора тексту, а також діагностичні завдання щодо умов, 

особливостей складання тексту, факту викривлення ознак письмового мовлення, 

місця формування мовленнєвих навичок, рідної мови, освіти автора документа 
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тощо. Вирішення питань, поставлених перед авторознавчою експертизою, 

можливе за наявності обсягу досліджуваного тексту орієнтовно не менше ніж 

100 слів [206]. 

Під час підготовки матеріалів для проведення авторознавчої експертизи 

потрібно зібрати вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки письмового 

мовлення особи, яка підлягає ідентифікації [206]. 

Вільні зразки мають відповідати досліджуваному тексту за мовою, якою 

його складено, часом виконання; за характером документа, з огляду на його 

призначення та сфери обігу (доповідна записка, особистий лист, скарга тощо); за 

іншими суттєвими обставинами, які могли вплинути на формування ознак [206]. 

Експериментальні зразки мають бути виконані мовою документа, який 

досліджують, у вигляді самостійного твору [206]. 

Під час відбирання експериментальних зразків особі, яка підлягає 

ідентифікації, пропонують скласти текст на вільно обрану нею тему, аналогічну 

досліджуваному тексту за функціональним призначенням (скарга, особистий 

лист, службовий лист тощо). Наприклад, пропонують написати скаргу на дії 

службової особи. Мінімальний обсяг кожного зразка – орієнтовно 100 слів. Якщо 

текст зразка виявився меншим за мінімальний, відбирають зразки у вигляді 

текстів на інші теми [206]. 

Загальний обсяг експериментальних зразків має становити не менше ніж 

п’ять самостійно складених текстів на вільну тему, а також на тему, близьку до 

теми досліджуваного тексту [206]. 

Діяльність спеціаліста щодо отримання зразків для експертизи під час 

розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України, підлягає фіксуванню. 

Зокрема, інформацію про спеціаліста, його дії та застосовані ним технічні засоби 

слідчий обов’язково зазначає в протоколі, а також у додатках – на носіях 

інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано отримання 

зразків для експертизи. 

У кримінальному процесуальному законі визначено, що додатками до 

протоколу можуть бути: спеціально виготовлені копії, зразки об’єктів, речей і 
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документів; письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні 

відповідної процесуальної дії; стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії; 

фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп’ютерної інформації та інші матеріали, які 

пояснюють зміст протоколу [262, c. 33]. 

Основним засобом фіксування отримання зразків для експертизи є 

протокол. КПК України, визначаючи загальні вимоги до змісту протоколу, не 

регламентує, що саме необхідно відображати в протоколі отримання зразків для 

експертизи. Проте у відомчій інструкції Міністерства юстиції України зазначено, 

що, крім загальних реквізитів, зазначають, які саме зразки було вилучено або 

відібрано, їх кількість, умови відбору або вилучення, а також інші обставини, які 

мають значення для вирішення експертом питань. Протокол повинні підписати всі 

особи, які брали участь у вилученні об’єктів, відібранні зразків [206]. Спеціаліст 

сприяє в описі перебігу слідчої (розшукової) дії, отриманих об’єктів, правильному 

застосуванні спеціальної термінології. 

Додатковими засобами фіксування перебігу та результатів отримання 

зразків для експертизи є фото- та відеозйомка, складання різних планів і схем [51, 

с. 69]. 

Фотознімки, зроблені на місці отримання зразків, надають наочну 

інформацію про вилучені предмети, місця їх зберігання, а також виключають 

можливість посилання надалі підозрюваного або його захисника на підміну 

вилучених зразків особою, яка проводить розслідування. У протоколі необхідно 

відобразити факт застосування фотозйомки, зазначити об’єкти, що 

фотографували, описати фотографічні засоби й умови фотографування, 

характеристику негативних чи цифрових матеріалів, експозицію, кількість кадрів, 

відомості про особу, яка виконувала зйомку, а також зробити відмітку про 

об’єкти, які додають до протоколу (негативи, фототаблиці). 

Під час отримання зразків для експертизи можна застосовувати відеозапис. 

Його доцільно використовувати в певних ситуаціях: 

– коли отримання зразків надзвичайно складно здійснити у зв’язку з 

технічним процесом, і тому це потребує опису з численними поясненнями, що 



166 

 

стосуються використовуваних пристосувань і характеру їхніх дій (наприклад, 

отримання зразків паливно-мастильних матеріалів, зразків готової продукції 

безпосередньо після її виготовлення тощо); 

– якщо отримання зразків здійснюють за відсутності понятих; 

– якщо зацікавлена особа категорично відмовляється надати в розпорядження 

слідчого зразки, пов’язані із життєдіяльністю її організму (не дозволяє відстригти 

нігті, волосся тощо), тож їх доводиться отримувати примусово [72, с. 48–49]. 

Важливу роль у процесі доказування в кримінальному провадженні про 

одержання неправомірної вигоди службовою особою відіграє проведення судових 

експертиз. На сучасному етапі розвитку кримінального процесу інститут 

експертизи має вагоме значення для розкриття та розслідування злочинів, 

оскільки всебічно й об’єктивно встановити істину у справі неможливо без 

застосування спеціальних знань і технічних способів [270, с. 53]. 

Судова експертиза – це дослідження на підставі спеціальних знань у галузі 

науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою 

надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду [208]. 

Проведення експертизи – це слідча (розшукова) дія, яку проводять з метою 

з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження і якщо 

для цього необхідні спеціальні знання. Така процесуальна дія за своїм змістом 

охоплює призначення експертизи, здійснення доручення на її проведення, 

проведення безпосередньо досліджень і підготовку висновку експертом з тих 

питань, які потребують спеціальних знань [144]. Слушно зазначають 

П. В. Цимбал і Н. І. Клименко, що тактика призначення експертизи за змістом не 

збігається з поняттям тактики проведення експертизи [269, с. 88]. 

Підставою для проведення експертизи, зокрема під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, є необхідність з’ясування 

обставин, що мають значення для кримінального провадження з використанням 

спеціальних знань. Експертизу проводить експертна установа, експерт або 

експерти, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя 

за клопотанням сторони захисту у випадках і порядку, передбачених ст. 244 КПК 
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України, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, необхідні спеціальні знання [148]. Спеціальні знання, про які 

йдеться, можуть стосуватися будь-якої сфери діяльності людини – науки, 

мистецтва, техніки, ремесла, медицини тощо. Водночас проведення експертизи 

для з’ясування питань права є недопустимим. 

Призначення судової експертизи потребує ретельної підготовки, що 

передбачає такі основні етапи: 1) збирання необхідних матеріалів; 2) вибір 

моменту призначення судової експертизи; 3) визначення предмета судової 

експертизи; 4) формулювання запитань експерту; 5) вибір експертної установи 

або експерта [130, c. 547]. 

Слід вибрати кількість та обсяг об’єктів для проведення експертизи, 

відібрати зразки для експертного дослідження (зокрема зразки порівняння для 

вирішення ідентифікаційних питань), уточнити вихідні дані, а також визначити ті 

матеріали кримінального провадження, з яких встановлюють фактичні дані, 

необхідні для давання обґрунтованого висновку [292, c. 329]. 

Призначаючи судові експертизи в кримінальному провадженні про 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, слідчий повинен знати 

вимоги до експертів, зокрема щодо осіб, які не можуть бути залучені як відповідні 

фахівці. Отже, не можна залучати до виконання обов’язків судового експерта 

осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, а також тих, які 

мають судимість або на яких протягом останнього року накладали 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або 

дисциплінарне стягнення у виді позбавлення кваліфікації судового експерта; осіб, 

які перебувають у службовій або іншій залежності від сторін кримінального 

провадження чи потерпілого. Також експерт не має права брати участі в 

кримінальному провадженні, якщо він проводив ревізію, перевірку тощо, 

матеріали яких використовують у кримінальному провадженні [130, с. 551–552], 

зокрема й у справі про одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Під час проведення експертиз алгоритм дій експерта формують такі 

послідовні процедури: аналіз експертом вихідних даних, результатів зовнішнього 
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огляду об’єктів → висування експертних версій про досліджуваний об’єкт 

залежно від його виду, сутності, обставин кримінального провадження та 

поставленого завдання → визначення властивостей (безпосереднього об’єкта),  

які необхідно встановити під час дослідження для вирішення поставленого 

питання → вибір стандартної або розроблення евристичної методики дослідження 

→ проведення експертного дослідження із застосуванням вибраної (розробленої) 

методики → встановлення ознак, що виражають властивості об’єктів, достатніх 

для виконання завдання → оцінювання результатів дослідження після проведення 

всіх дослідницьких процедур → формулювання підсумкових висновків [292, c. 344]. 

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою 

до виконуваних за допомогою судових експертиз завдань належать такі: 

встановлення виконавця рукописного тексту й підписів у документі на паперових 

носіях; належність слідів рук конкретним особам, що залишені на предметах 

неправомірної вигоди (грошах, інших матеріальних об’єктах); тотожність зразків 

речовини, якою помічено предмет незаконної вигоди, з речовиною, наданою для 

нанесення такої мітки; тотожність зразків голосу людини з голосом на фонограмі; 

ринкової вартості дорожніх транспортних засобів, плавзасобів, суден, літальних 

апаратів, матеріальних цінностей, коштовностей, іншого майна; вартості будівель, 

будівельних робіт; відповідності зміни цільового призначення земельних ділянок, 

їх оцінювання; документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків 

товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів; документальної 

обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху 

грошових коштів на рахунках тощо [19, с. 41–42]. 

У науковій літературі містяться переліки посилань на види експертиз, що 

проводять під час розслідування низки корупційних злочинів, зокрема одержання 

неправомірної вигоди службовою особою.  

На думку О. М. Шрамка, Ю. О. Пілюкова, під час розслідування 

корупційних злочинів проводять переважно криміналістичні експертизи, 

експертизи матеріалів, речовин і виробів, комп’ютерно-технічні, фоноскопічні, 

відеофоноскопічні, різноманітні товарознавчі, будівельно-технічні й оцінно-
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будівельні експертизи, експертизи вартості нерухомого майна та майнових прав 

на це майно, оцінно-земельні, судово-бухгалтерські, біологічні й інші експертизи 

[290, с. 141]. 

Проведення анкетування працівників поліції засвідчило, що 

найпоширенішими судовими експертизами в кримінальних провадженнях про 

одержання неправомірної вигоди службовою особою є: 

– криміналістичні – 86 %, серед них: технічні експертизи документів 

(49,7 %), почеркознавчі та авторознавчі дослідження (53,9 %), трасологічні 

(26,5 %); 

– матеріалів, речовин і виробів (66,8 %); 

– економічні (48,8 %); 

– відеозвукозапису (47,0 %); 

– товарознавчі (15,7 %) тощо (додаток А). 

У кримінальних провадженнях за ст. 368 КК України технічну експертизу 

документів проводили в 49,7 % випадків (додаток А).  

Щодо розслідування одержання неправомірної вигоди проводили такі види 

технічної експертизи документів: 1) експертизу реквізитів документів (53 %); 

2) експертизу друкарських форм (24 %); 3) експертизу матеріалів документів 

(58 %).  

Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів під час 

розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України, є: 

– встановлення фактів і способів внесення змін до документів (підчистка, 

травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) і виявлення їх 

первинного змісту; 

– виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших ледь видимих або 

невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах; 

– встановлення виду й ідентифікація приладів письма за штрихами; 

– визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, 

а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються; 

– встановлення цілого за частинами документа; 
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– встановлення документа, виготовленого шляхом монтажу із 

застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки. 

Для виконання ідентифікаційних завдань стосовно документів, виготовлених 

за допомогою комп’ютерної техніки, цю техніку надають у комплекті (системний 

блок комп’ютера, інсталяційний диск із драйвером принтера або 

багатофункціонального пристрою, з’єднувальні та мережеві кабелі, принтер). До 

направлення комп’ютерної техніки на експертизу здійснювати будь-яку роботу на 

ній заборонено. Вирішення ідентифікаційних питань проводять у межах 

комплексної комп’ютерно-технічної експертизи й технічної експертизи документів 

за наявності електронного оригіналу документа (файла) [262, c. 61–62]. 

Основними завданнями експертизи друкарських форм у кримінальному 

провадженні про одержання неправомірної вигоди є: 

– встановлення типу й ідентифікація комп’ютерної та копіювально-

розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними 

документами; 

– встановлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; 

– ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; 

– відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті 

виготовлення документа [206]. 

Головними завданнями експертизи матеріалів документів під час 

розслідування одержання неправомірної вигоди є: встановлення роду, виду (іншої 

класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконували 

(виготовляли) документ (папір, барвники, клейкі речовини тощо), їх спільної 

(різної) родової (групової) приналежності; визначення абсолютного часу 

виконання штрихів рукописних записів у документах [206]. 

У кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди 

службовою особою судово-почеркознавча експертиза дає змогу здійснити 

ідентифікацію виконавця рукописного тексту, рукописних записів (літерних та 

цифрових) і підпису, вилучених під час процесуальних дій. Для проведення 
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почеркознавчих досліджень рукописних записів і підписів надають оригінали 

документів. 

У постанові, ухвалі про призначення почеркознавчої експертизи слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд мають точно визначити текст, фрагмент тексту, 

цифровий запис, підпис, який підлягає дослідженню. Обов’язково зазначають 

реквізити документа, межу, графу, рядок, на яких розміщено рукописний запис, 

що цікавить слідчого. Якщо рукопис не містить цих реквізитів (наприклад, 

записка на нелінованому папері), зазначають її початкові та завершальні слова. 

Під час дослідження фрагмента рукопису встановлюють його словесний вміст і 

розміщення в тексті. Якщо на експертизу направляють підпис, у постанові, ухвалі 

зазначають прізвище особи, від імені якої її виконано, і точне її розміщення в 

документі – рядок, графу, попередні слова тощо [56, c. 108]. 

Основні питання, що вирішує це експертне дослідження в кримінальному 

провадженні за ст. 368 КК України: чи виконано рукописний текст (рукописні 

записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною 

службовою особою; чи виконано рукописні тексти (рукописні записи) у документі 

(документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою; чи 

виконано підпис від імені службової особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від 

імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, 

графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою [262, 

c. 60–61]. 

Головне завдання авторознавчої експертизи – ідентифікація автора тексту. 

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою 

авторознавча експертиза може вирішувати низку питань. Зокрема, до 

ідентифікаційних питань належать такі: чи є певна особа автором наданого на 

дослідження тексту; чи є певна особа автором декількох різних текстів; чи є автор 

і виконавець тексту однією або різними особами. Діагностичні питання, що 

надають інформацію про особу, яка виконувала досліджуваний текст або певні 

обставини письма, такі: які риси соціально-біографічного портрета автора можна 

встановити за цим текстом; якою є основна мова спілкування певної особи – 
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автора цього тексту; чи складений текст документа особою самостійно або під 

диктування, чи його виконано шляхом переписування; чи складений текст 

документа зі свідомим перекручуванням ознак письмового мовлення [242, с. 186–

187]. 

Аналогові та цифрові аудіо- або відеозаписи в переважній більшості 

випадків розслідування одержання неправомірної вигоди є важливим джерелом 

доказової інформації. Для дослідження цих об’єктів проводять експертизу 

відеозвукозапису. Її наукові засади залучають спеціальні знання в галузі 

криміналістики, електроакустики, звуко- і відеотехніки, математики, електроніки, 

психології, філології та медицини. 

Звукові сліди, що містяться на аналогових або цифрових носіях інформації, 

у криміналістичному аспекті – це динамічні зміни, які виникають у матеріальних 

об’єктах унаслідок події злочину. Вони відображають взаємодію людей і 

предметів, котрі опинилися на місці події під час учинення злочину. Зміни як 

наслідки злочину слугують інформаційними сигналами про види й характер 

об’єктів, що взаємодіють. За своєю структурою та інформаційною сутністю, 

зазначають О. В. Рибальський та Ю. Ф. Жаріков, сліди звуку – це фактичні дані, 

тобто докази, що поєднують інформацію та матеріальний носій [221, c. 67]. 

У кримінальному провадженні про одержання неправомірної вигоди 

службовою особою може постати необхідність провести неідентифікаційні 

дослідження голосу (мовлення) людини, тобто виконати діагностичні, 

класифікаційні або ситуаційні завдання. У цьому випадку експертиза 

відеозвукозапису, досліджуючи звукові сліди, може визначити: кількість осіб, що 

брали участь у розмові; зміст розмови, вік, стать, емоційний стан, фізичні та 

психологічні характеристики співрозмовників; окремі соціальні ознаки людини, 

яка розмовляла (освіта, рівень культури тощо); джерела і характер звуків, що 

супроводжували головний запис розмови; за допомогою яких засобів та методів 

(апаратура, устаткування, технічні засоби тощо) здійснювали монтаж фонограми; 

які головні характеристики приміщення, у якому відбувався запис [171, с. 246]. 
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Трапляються випадки, коли доказами за кримінальними провадженнями за 

ст. 368 КК України є результати фіксації переговорів та аудіозаписи 

безпосередньо факту одержання неправомірної вигоди або прийняття вигоди чи 

прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. За таких 

обставин призначають фоноскопічні й лінгвістичні експертизи, під час яких 

виконують комплекс ідентифікаційних і діагностичних завдань. Об’єктами 

експертного дослідження є звукова, зокрема й мовленнєва, інформація, 

зафіксована на фонограмі, а також носії та технічні засоби зняття й фіксації 

інформації, що є речовими доказами в кримінальному провадженні [290]. 

У зв’язку з тим, що в кримінальному провадженні підлягають встановленню 

вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір 

процесуальних витрат, під час розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою проводять судово-товарознавчі, судово-бухгалтерські, 

економічні експертизи. Хабарництво спричинює шкоду державним, публічним 

або приватним інтересам, як матеріальну, так і моральну. Залежно від її виду 

проводять певну судову експертизу економічного спрямування. 

Під час проведення економічних експертиз можуть встановлювати ознаки 

спотвореної економічної інформації, визначатися, зокрема, щодо кількісних 

показників, негативних для підприємства, установи, організації економічних 

наслідків протиправної діяльності службової особи, а також ступеня їх впливу на 

головні показники діяльності закладу.  

Економічна експертиза охоплює: експертизу документів бухгалтерського, 

податкового обліку та звітності; експертизу документів про економічну діяльність 

підприємств й організацій; експертизу документів фінансово-кредитних операцій, 

а саме: 

1) експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності 

визначає документальну обґрунтованість розміру нестачі або надлишків товарно-

матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду та місця їх утворення; 

документальну обґрунтованість оформлення операцій з одержання, зберігання, 

виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, зокрема грошових, 
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основних засобів, надання послуг; відповідність нормативно-правовим актам 

відображення в податковому обліку доходів і витрат за фінансово-господарськими 

операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток; 

2) основними завданнями експертизи документів про економічну діяльність 

підприємств й організацій є визначення документальної обґрунтованості: 

розрахунків з дебіторами та кредиторами; аналізу складу витрат; цільового 

витрачання бюджетних коштів; 

3) експертиза документів фінансово-кредитних операцій визначає 

документальну обґрунтованість: оформлення банківських операцій з відкриття 

рахунків, руху грошових коштів на рахунках; оформлення та відображення в 

обліку банків їхньої фінансово-господарської діяльності; проведення операцій за 

депозитними вкладами в банківських та інших фінансових установах [76]. 

Судово-бухгалтерська експертиза є однією з ефективних форм 

використання спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, контролю й 

економічного аналізу, яку здійснюють шляхом дослідження фінансово-

господарської діяльності суб’єкта (підприємств, установ, організацій різної форми 

власності) з метою подання висновку щодо кола питань, поставлених слідчим або 

судом у певному юридичному процесі. 

Предметом судово-бухгалтерської експертизи є бухгалтерські й інші 

господарські операції, які експерт досліджує у зв’язку з необхідністю 

встановлення доказів, застосовуючи спеціальні знання у справі, а отже, об’єктами 

судово-бухгалтерської експертизи є документи, які досліджує експерт під час 

здійснення дослідження (лише ті документи, що є у справі й надані йому судом 

або замовником). Однією з процесуальних вимог в оцінюванні якості висновку 

експерта-бухгалтера є використання в експертних дослідженнях доброякісних 

матеріалів (первинних документів, облікових регістрів, звітності). Експерт не несе 

відповідальності за фальсифікацію документів бухгалтерського обліку, однак 

його обов’язком є перевірка доброякісності поданих матеріалів у межах своєї 

професійної компетенції [123]. 

Слідчому необхідно враховувати, що в разі направлення вилучених 

документів для проведення судово-бухгалтерської експертизи можуть виявляти 
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підстави для проведення інших видів судових експертиз, зокрема щодо підписів 

службових осіб, підчисток, дописок, підроблень інтелектуального виду. 

Водночас дослідження практики, здійснене М. Є. Мерецьким, засвідчило, 

що в кримінальних справах проти службових осіб, їхньої злочинної діяльності, 

зокрема хабарництва, у 34,2 % і 41,7 % відповідно випадків судово-бухгалтерську 

експертизу не проводили за її об’єктивної необхідності [171, c. 244]. 

Для визначення розміру шкоди немайнового характеру, заподіяної 

вчиненням злочину, передбаченого ст. 368 КК України, призначають 

товарознавчу експертизу. Розмір відшкодування завданих злочином збитків 

визначають за відповідними цінами на час вирішення справи в суді. За відсутності 

зазначених цін на майно його вартість можуть визначати шляхом проведення 

відповідної експертизи [209]. 

За допомогою товарознавчої експертизи встановлюють: вартість наданих на 

дослідження об’єктів, що використовують як військове майно; тип і призначення 

об’єктів; характеристики та властивості наданих на дослідження об’єктів 

відповідно до Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної 

діяльності; виробника, країну походження, рік виготовлення наданих на 

дослідження об’єктів; зміни показників якості наданих на дослідження об’єктів 

(комплексно з відповідними фахівцями з експлуатації такого майна) [262, c. 66]. 

Спосіб учинення одержання неправомірної вигоди й причетність конкретної 

особи до злочину можуть бути встановлені за наявністю та локалізацією 

мікрочасток певного походження на різноманітних об’єктах навколишнього 

середовища, тілі, одязі чиновника-корупціонера. Використання в процесі 

документування СХР дає змогу отримати матеріал щодо злочинної діяльності 

підозрюваних і контролювати переміщення предметів неправомірної вигоди. Під 

час розслідування одержання неправомірної вигоди дослідження СХР здійснюють 

шляхом експертизи матеріалів, речовин і виробів [290, c. 141].  

За допомогою цієї експертизи можна довести факт і спосіб передавання 

посадовцю грошових коштів або інших цінностей за умов виявлення такої СХР на 

предметі незаконної вигоди, що вилучений у цієї особи, а також на її частинах 

тіла й одязі, яка була перенесена з предмета незаконної вигоди [290]. 
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Така експертиза дає змогу: виявити на предметах обстановки місця події 

(предметах-носіях) мікрочастинки або мікросліди певних матеріалів і речовин; 

встановити спільну родову (групову) належність матеріалів і речовин. Зокрема, 

під час обробки спеціалістом СХР предмета неправомірної вигоди та подальшого 

виявлення цих слідів на руках хабарника на експертизу матеріалів, речовин і 

виробів ставлять питання: чи є нашарування СХР на предметах-носіях (грошових 

купюрах, змивах з рук тощо); яке походження речовини, наданої на дослідження; 

чи мають надані речовини спільну родову приналежність [262, c. 65]. 

За виявленими слідами пальців рук учасників корупційної діяльності на 

предметах неправомірної вигоди, пакувальних матеріалах, поверхнях столів, 

шухляд тощо призначають дактилоскопічну експертизу. Для передання предметів 

незаконної вигоди, наприклад, грошей, ювелірних виробів тощо, здебільшого 

використовують папір, поліетиленові пакети, валізи, на яких можуть бути 

виявлені сліди рук, потожирова речовина. У таких випадках доцільно призначати 

ідентифікаційну дактилоскопічну експертизу, результати якої можуть ототожнити 

особу, що торкалася предметів пакування чи мала їх при собі [290]. Призначення 

такої експертизи має сенс у тих випадках, коли одержувач неправомірної вигоди 

заперечує, що передана йому річ є власністю іншої особи, і тому виявлення на ній 

слідів рук сторонніх осіб є підставою для призначення дактилоскопічної 

експертизи, позитивний висновок якої про належність виявлених слідів є доказом 

учиненого злочину [9, с. 9]. 

У кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди 

службовою особою шляхом експертизи комп’ютерної техніки та програмних 

продуктів можуть виконувати такі завдання: встановлювати обставини, пов’язані 

з використанням комп’ютерно-технічних засобів, інформації та програмного 

забезпечення; виявляти інформацію, програмне забезпечення на комп’ютерних 

носіях [262, c. 65]. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Видами огляду під час розслідування одержання неправомірної вигоди є: 

огляд місця передання неправомірної вигоди (огляд місця затримання); огляд 

предмета неправомірної вигоди; огляд документів; огляд місць зустрічі учасників 

злочину. 

Важливим для збирання доказів одержання неправомірної вигоди 

службовою особою є огляд кабінету або іншого приміщення, де відбулося 

передання хабаря. Такий огляд доцільно проводити ексцентричним методом, 

чітко вимірюючи відстані між різними об’єктами й предметами та фіксуючи в 

протоколі, а також шляхом фотозйомки виявлених слідів. 

Діловодство на підприємствах, установах, організаціях в умовах сьогодення 

передбачає ведення електронного документообігу. До проведення огляду 

електронних документів щодо службової діяльності чиновника, якого підозрюють 

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України, потрібно залучати 

спеціалістів у галузі комп’ютерної техніки та програмування.  

2. Освідування під час розслідування одержання неправомірної вигоди 

проводять з метою виявлення на тілі й одязі учасників хабарництва слідів 

злочину, а саме плям і мікрочасток від СХР, якою помічають предмет 

неправомірної вигоди. 

3. Типовими місцями проведення обшуку під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди є: службове приміщення, де працює суб’єкт злочину; житло 

чи інше володіння особи; інші місця (місця зустрічі учасників корупційного 

злочину, керівні установи або філії підприємства, установи, організації). 

Під час обшуку слідчий спрямовує свої пошукові дії на: виявлення 

предметів неправомірної вигоди, пакувальних матеріалів, у яких вони 

знаходилися, документи службової діяльності хабарника, зокрема електронні, 

записи щодо деталей хабарництва (суми, прізвища), майно, що може бути 

конфісковане судом, нетипові об’єкти (негативні обставини злочину). 
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Рекомендованими тактичними прийомами обшуку під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди є: використання ефекту раптовості слідчої 

(розшукової) дії, рефлексивного мислення керівника й учасників обшуку, вибір 

напрямів пересування в приміщеннях, спостереження за поведінкою 

обшукуваного, виявлення тайників і схованок тощо. Важливим елементом 

обшуку в процесі розслідування одержання неправомірної вигоди є підготовка й 

застосування науково-технічних засобів залежно від об’єкта і предметів пошуку. 

«Груповий обшук» як тактичну операцію одночасно проводять у 

співучасників злочинного ланцюжка хабарництва, на різних об’єктах, у 

службових кабінетах тощо. Правильний вибір моменту проведення таких обшуків 

запобігає витоку інформації про викриття злочинців і знищенню слідів 

корупційної діяльності. За одночасного проведення обшуків у різних місцях 

заздалегідь готують відповідні засоби пошуку, формують групи та добирають 

учасників. 

4. У кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди 

запропоновано проводити допит за типовою програмою. З’ясовують питання 

щодо групи обставин, а саме: 1) подію злочину (час, місце, спосіб, предмет та 

інші обставини злочину); 2) відомості, що характеризують особу учасників 

кримінального провадження; 3) інформацію про стосунки між службовою 

особою-корупціонером й іншими учасниками; наявність інших співучасників 

злочину; 4) характеристика наслідків злочину, вид і розмір шкоди, 

завданої злочином. 

Тактика допиту формується з урахуванням типових програм допиту 

заявника (потерпілого), свідка (понятого, експерта), підозрюваного 

(обвинуваченого), посередника (як свідка або як підозрюваного). 

Одночасний допит не рекомендовано проводити між особами, які 

перебувають у службовій залежності одна від одної, щоб запобігти негативному 

впливу корупціонера на підлеглого працівника. 

5. Зразки для експертизи під час розслідування одержання неправомірної 

вигоди класифіковано на: відбитки матеріальних об’єктів, що відобразилися на 
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різноманітних слідоутворювальних поверхнях; безпосередні об’єкти, від яких 

вилучають зразки для експертизи, вони є частинами цілого. 

У кримінальному провадженні про одержання неправомірної вигоди з 

метою отримання зразків для експертизи слідчому рекомендовано залучати 

спеціалістів: економістів, бухгалтерів, технологів, товарознавців, експертів у 

галузях трасології, почеркознавства, технічної експертизи документів, матеріалів, 

речовин і виробів, комп’ютерних технологій. 

6. Під час розслідування одержання неправомірної вигоди 

найпоширенішими судовими експертизами є: криміналістичні (технічні 

експертизи документів, почеркознавчі й авторознавчі дослідження, трасологічні 

експертизи); матеріалів, речовин і виробів; економічні; відеозвукозапису; 

товарознавчі тощо. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ 

ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ  

ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ 

 

 

3.1. Удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення і тактики 

проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою 

 

Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів можна 

схарактеризувати як складову криміналістичного забезпечення, що полягає у 

створенні наукового підґрунтя для застосовуваних методів, засобів, прийомів 

діяльності щодо залучення до виконання практичних завдань спеціальних знань і 

технічних засобів, розроблення криміналістичних рекомендацій [277, с. 318]. 

Для успішного розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України, 

використовують науково-технічні й спеціальні засоби. Науково-технічні засоби, 

які застосовують у слідчій роботі, слушно зазначає  В. Г. Гончаренко, – це 

система загальнотехнічних, пристосованих і спеціально розроблених приладів, 

апаратів, устаткування, інструментів, пристосувань, матеріалів, а також методів їх 

застосування з метою найефективнішого проведення досудового розслідування та 

попередження злочинів [59, с. 10]. 

Науково-технічні засоби застосовують слідчий або спеціаліст, якого він 

може запросити для участі в проведенні слідчої (розшукової) дії відповідно до 

його спеціальних знань. У практиці документування фактів давання/одержання 

хабаря, стверджує В. М. Ліщенко, спеціалістів залучають переважно для 

маркування (помітки) предмета хабаря та відібрання зразків для проведення 

спеціального криміналістичного дослідження, відповідних судових експертиз. 

Здебільшого це хімічні, технічні, почеркознавчі й інші експертизи документів, 
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предметів хабаря, що здійснюють працівники Державного науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України та інших експертних установ 

Міністерства юстиції України. У встановленому порядку цих спеціалістів 

попереджають про збереження в таємниці факту їхньої участі в проведенні 

оперативно-розшукових заходів, спеціальних дослідженнях й отриманих 

результатах [162, с. 70]. 

На обов’язковому закріпленні в кримінальному процесуальному законі 

посвідчувального аспекту застосування науково-технічних засобів у процесі 

розслідування злочинів акцентує А. Я. Дубинський [75, с. 43]. Чинне кримінальне 

процесуальне законодавство містить загальні положення, які визначають 

правовий зміст науково-технічних засобів, що використовують під час 

розслідування злочинів, а також порядок їх застосування та оформлення 

результатів. У протоколах відповідних слідчих (розшукових) дій потрібно 

зазначати, які саме науково-технічні засоби та з якою метою застосовують, а 

також повідомляють про їх застосування всіх учасників слідчої (розшукової) дії 

перед її початком. Матеріали, одержані внаслідок застосування науково-

технічних засобів, належно оформляють і приєднують до протоколу слідчої 

(розшукової) дії як додатки, що пояснюють зміст протоколу (ст. 104, 105 КПК 

України). Таким чином, додатки до протоколу є результатом застосування 

допоміжної форми фіксації доказів разом з обов’язковою – протоколюванням. 

Слушною є рекомендація М. Чернеця криміналістам, яким варто освоювати нові 

методи високих технологій, що можуть доповнити опис перебігу слідчих 

(розшукових) дій у протоколі й забезпечити повнішу фіксацію доказів, отриманих 

під час розслідування [276, с. 68]. 

Під час одержання матеріалів застосування науково-технічних засобів у 

процесі оперативно-розшукових заходів з документування протиправних дій 

певної особи (осіб), на думку А. В. Петухова, потрібно: виключити можливість 

підміни матеріального носія інформації в момент фіксації та подальшої роботи з 

ним; проводити запис так, щоб була можливість підтвердити, що зафіксовано 

саме події, які відбулися, а не щось інше, наприклад, здійснено перезапис з іншої 
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касети; проводити відео- і звукозаписи безперервно, без зупинок, щоб не було 

можливості стверджувати про наявність монтажу матеріалів; за можливості 

зафіксувати додаткову інформацію, за якою можна визначити час і місце дій 

(наприклад, під час розмови послатися на час і дату, на відеозапису показати 

місце події, що відбулася, тощо); проводити фіксацію так, щоб за матеріалами 

можна було ідентифікувати учасників: визначити, кому належать певні слова, хто 

є учасником зафіксованих дій тощо; так організувати фіксацію, щоб за наданим 

матеріалом можна було оцінити принципову можливість їх одержання за 

допомогою зазначених технічних засобів; мати можливість надати для 

дослідження не тільки оригінал матеріального носія аудіо- чи відеокасети, а й 

апаратуру, за допомогою якої здійснювали фіксацію. Оперативний працівник, 

продовжує цей автор, подаючи матеріали застосування науково-технічних засобів, 

повинен не тільки забезпечити такі положення, а й підтвердити це документально, 

наприклад, скласти акт довільної форми, відобразивши умови одержання 

матеріалів та осіб, які брали в цьому участь, а також засвідчити підписами цих 

осіб його достовірність [191, с. 76]. 

Оперативні працівники для документування протиправних дій хабарників 

проводять оперативно-розшукові заходи, зокрема застосовують аудіо-, 

відеоконтроль особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж, електронних інформаційних каналів; спостереження за особою, річчю або 

місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця; визначення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу тощо [216, с. 86]. 

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди, відповідно до 

ст. 271 КПК України, проводять контроль за вчиненням злочину в таких формах: 

1) контрольована поставка; 2) контрольована й оперативна закупка; 

3) спеціальний слідчий експеримент; 4) імітування обстановки злочину. Стаття 8 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» містить положення про 

контрольовану поставку та контрольовану й оперативну закупку товарів, 

предметів і речовин. Пункт 7-1 цієї статті передбачає, що з метою виявлення та 

фіксації діянь, зокрема й одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України), 
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оперативні підрозділи проводять операції з контрольованого вчинення 

відповідних діянь. Порядок отримання дозволу, строк його дії та порядок 

проведення операції з контрольованого вчинення корупційного діяння визначено 

в КПК України [207]. 

Основні положення механізму документування одержання неправомірної 

вигоди регламентовано в Інструкції про порядок проведення контрольованої 

поставки та оперативної закупки товарів, предметів, речей, послуг, документів, 

засобів і речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних 

осіб незалежно від форм власності, затвердженої спільним наказом МВС України, 

СБУ, Міністерства доходів і зборів України від 19 вересня 2013 року 

№ 887/384/480.   

Контроль за вчиненням злочину ґрунтується на положеннях психології, що 

припускають активне втручання в діяльність особи, за якою спостерігають або яку 

випробують, з метою створення умов, що виявляють припущення, висунуті для 

пояснення явищ і дій, вияв яких імовірний у поведінці випробовуваного [63, 

c. 58]. Його проводять на підставі постанови прокурора. 

Наявна проблема в механізмі видачі грошових коштів, що використовують 

під час контролю за вчиненням злочину.  

Прокурор як процесуальний керівник досудового розслідування має 

акцентувати увагу на документальному оформленні предмета неправомірної 

вигоди, який має бути вручений фігуранту справи. Гроші як найпоширеніший 

предмет неправомірної вигоди для документування факту одержання 

неправомірної вигоди службовими особами мають надавати оперативні 

підрозділи. У виняткових випадках, згідно з рішенням слідчого, можуть бути 

використані гроші заявника в разі їх добровільного надання останнім до 

правоохоронного органу. Однак у жодному разі не можна примушувати заявника 

надати гроші для проведення заходу [186, с. 45]. Під час передавання грошових 

коштів як предмета неправомірної вигоди в особливо великих розмірах виникає 

ще одна ситуація, пов’язана з проблемою отримання правоохоронними органами 

значних сум грошей (наприклад, кілька мільйонів гривень або доларів США), які 
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потрібні для передання службовій особі як предмет неправомірної вигоди. 

Ініціатори проведення зазначеного заходу звертаються в установленому законом 

порядку, наприклад, до банку й отримують необхідну суму. Водночас суди 

неодноразово акцентували увагу на відсутності корінця платіжного доручення, 

копії касового ордера, а також фінансового звіту про видачу працівникам 

оперативного підрозділу коштів на витрати спеціального призначення в цій справі 

[264, с. 218–219].   

Такі гроші необхідно повернути потім до банку, проте оскільки в 

досудовому розслідуванні їх визнають речовими доказами, – до набрання вироком 

законної сили суд не повертає їх організаторам проведення такої тактичної 

операції. Саме у зв’язку з наявністю проблем, пов’язаних з отриманням значних 

сум грошей, за кримінальним провадженням можливе використання, відповідно 

до вимог ст. 273 КПК України, несправжніх (імітаційних) засобів, а саме 

спеціально виготовлених предметів, до яких можна віднести й імітацію грошових 

купюр, тобто коли частини грошей, що передають як неправомірну вигоду, 

фактично немає, a замість грошей передають «ляльку», що може бути 

використано під час проведення спеціального слідчого експерименту. Слідчий 

або, відповідно до доручення слідчого, оперативний працівник проводять огляд і 

вручення грошових коштів, які помічають СХР [186, с. 47].  

Саме СХР відіграють ключову роль у забезпеченні доказування 

неправомірної вигоди. Аналіз практики надає можливість стверджувати, що до 

доказів у провадженнях про одержання неправомірної вигоди службовою особою 

належать: зразки цих речовин, ватні тампони зі змивами з поверхні долонь рук 

підозрюваного, рукавички, за допомогою яких оглянуто гроші під час огляду 

місця події та проведено освідування, тампони зі змивами з поверхні робочого 

столу підозрюваного; протоколи огляду та помічення коштів спеціальною 

хімічною речовиною [296, c. 245–246]. 

Однією з умов успішного використання СХР під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди є правильний вибір їх зразків, які застосовують 

під час маркування матеріальних об’єктів, здебільшого – грошових коштів. 
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Під час затримання чиновника-корупціонера, який одержав предмет 

неправомірної вигоди, помічений СХР, у присутності понятих, за участю 

спеціаліста проводять огляд предмета хабаря й особи, яка одержала хабар, її 

одягу, роблять змиви з її рук, одягу тощо. Для виявлення на предметі 

неправомірної вигоди відбитків пальців рук затриманого, слідів маркування, а на 

руках та одягу затриманого – СХР спеціаліст-криміналіст чи оперативний 

працівник проводять попереднє дослідження матеріальних об’єктів, які мають 

ознаки речових доказів. Для цього застосовують спеціальну ультрафіолетову 

лампу чи ультрафіолетовий ліхтар або інші науково-технічні засоби. У цьому 

контексті М. Селіванов і А. Леві зауважують, що попереднє дослідження 

обмежене застосуванням тільки таких науково-технічних засобів і методів, які не 

призводять до знищення, пошкодження матеріальних об’єктів, що можуть бути 

речовими доказами, не виключають і не ускладнюють експертного 

дослідження [224, с. 47]. Таку думку поділяє і Є. С. Пархоменко [187, с. 260]. 

Науково-технічні засоби, які застосовують під час огляду й маркування 

предмета неправомірної вигоди, не мають бути шкідливими для життя і здоров’я 

учасників тактичної операції та особи, яка підлягає затриманню в разі одержання 

предмета хабаря, не заподіювати шкоди їхній гідності т іншим інтересам, 

охоронюваним законом, не загрожувати навколишньому середовищу. До вимог, 

яким мають відповідати науково-технічні засоби, належать також законність, 

науковість, етичність [224, с. 46; 295, с. 119–135] й ефективність [294, с. 90]. 

Для проведення експертизи необхідно вилучати предмет неправомірної 

вигоди з нашаруванням СХР. Правильне вилучення слідів СХР полегшує 

проведення експертизи матеріалів, речовин і виробів. Щоб запобігти помилкам 

під час проведення змивів СХР у процесі огляду місця події або обшуку, 

необхідно: застосовувати для змивів матеріали (вату, бинт), які не мають власної 

люмінесценції; перед проведенням змивів обов’язково контролювати в УФ-

променях чистоту тампона, на який виконують змив, і чистоту рук працівника, що 

виконує змив. На тампоні та руках не має бути нашарувань речовин, що мають 

люмінесценцію; копіювання СХР із предмета-носія на тампон обов’язково 
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контролювати в УФ-променях. Перехід СХР з предмета-носія на тампон повинен 

бути максимальним; копіювання СХР слід проводити на сухі тампони; у разі 

використання для змивів СХР вологих тампонів перед пакуванням їх обов’язково 

просушують; змиви з рук затриманої особи необхідно виконувати негайно після 

затримання. З моменту затримання і до проведення змивів забороненим є контакт 

рук затриманої особи з водою, іншими рідинами, одягом тощо; кожний тампон зі 

змивом уміщують у скляні пробірки, окремий згорток з аркуша чистого паперу й 

упаковують у пакети з полімерного матеріалу [40, с. 6–7]. 

Під час проведення огляду місця події (місця передання предмета 

неправомірної вигоди) проводять відеофіксацію обстановки, де проходила зустріч 

учасників злочину, передбаченого ст. 368 КК України, з метою виявлення слідів 

злочину й інших матеріальних об’єктів, які мають значення речових доказів і 

можуть підтвердити факт одержання неправомірної вигоди [2, с. 477]. 

Заслуговує на увагу й думка Ю. М. Чорноус, яка стверджує, що 

використання технічних засобів можуть застосувати з тактичною метою, що буде 

сприяти подоланню протидії розслідуванню злочинів. Ідеться про інтелектуальну 

діяльність, що передбачає використання технічних засобів із тактичною 

метою [277, с. 325–326]. Наприклад, застосування засобів звуко- та відеозапису 

для нейтралізації можливих спроб зміни показань чи відмови від раніше даних 

показань; демонстрування допитуваному відео- й аудіозаписів допитів 

підозрюваних, які містять показання, що викривають злочинну діяльність; 

демонстрування допитуваному можливостей експертизи, технічних засобів 

дослідження речових доказів у справі [5, с. 13–16]. 

Аналіз практики розгляду судами кримінальних справ за ст. 368 КК України 

засвідчив, що перед початком проведення контролю за вчиненням злочину 

грошові кошти перелічують, переписують номери купюр або виготовляють їх 

ксерокопії, про що складають акт, який підписують два оперативні працівники, а 

купюри, призначені для проведення закупки, можуть позначати для контролю за 

їх рухом спеціальними засобами. Огляд таких грошових коштів здійснюють за 

участю двох понятих та оформляють протоколом [196]. 
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Помічення оперативним підрозділом грошових коштів і вручення їх 

заявнику, особі, яка співпрацює з органом досудового розслідування, має 

процесуальні підстави. Після одержання доручення прокурора оперативний 

підрозділ з додержанням вимог ст. 237, 273 КПК України за участю двох понятих 

проводить огляд грошових купюр, виготовляє їх копії, помічає грошові купюри 

СХР, про що складає відповідний протокол (протокол огляду) [216, c. 90]. У такий 

спосіб грошові кошти як предмет неправомірної вигоди стають ідентифікованими 

(поміченими) засобами (ст. 273 КПК України). 

Застосування спеціальних технічних засобів під час проведення контролю 

за вчиненням злочину, передбаченого ст. 368 КК України, здійснюють лише на 

підставі ухвали суду. 

Отже, важливе значення в оперативно-розшуковій діяльності має спеціальна 

(оперативна) техніка. Ми поділяємо думку П. П. Артеменка, згідно з якою 

загальними критеріями ефективності організації забезпечення застосування 

оперативної техніки є: своєчасність виявлення та повнота фіксації фактичних 

даних, що становлять оперативний інтерес; доцільність застосування оперативно-

технічних засобів під час проведення оперативно-розшукового заходу; 

обмеженість часу (невідкладність) отримання об’єктивних даних, необхідних для 

виконання оперативно-розшукових завдань; скрутність, неможливість або 

недоцільність з оперативно-тактичних міркувань отримати необхідні фактичні 

дані без застосування оперативно-технічних засобів; забезпечення 

зашифровування за допомогою технічних засобів джерел оперативно-розшукової 

інформації; суттєва економія наявних сил і засобів; збереження на матеріальних 

носіях отриманої оперативно значущої інформації та використання в разі 

нагальної потреби [18, с. 70]. 

Отже, ми дослідили технічний аспект проведення тактичних операцій із 

затримання чиновника-хабарника під час одержання неправомірної вигоди. 

Зокрема, підготовка до операції із затримання (захоплення) хабарника передбачає 

два елементи: огляд предмета хабаря та його маркування (помітки), що полягає в 

позначенні на предметі особливих ознак для подальшої ідентифікації 
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(використання заздалегідь ідентифікованого засобу), установлення 

місцезнаходження, а також одержання доказів контакту одержувача хабаря з 

одержаним предметом і для перевірки версій щодо наявності в нього предмета. 

Процес маркування предмета хабаря та складання відповідного документа 

(протоколу огляду) має бути зафіксований за допомогою відеозапису, а предмет 

неправомірної вигоди, крім того, сфотографований. Такі матеріали є додатком до 

відповідного протоколу й разом з ним мають доказове значення [108, с. 22]. 

Для маркування предмета неправомірної вигоди використовують такі СХР: 

препарат «Промінь-1» (аерозольний балон); «Резидент» (чорнило для фломастера, 

авторучки, папілярного стержня і штемпеля); воскові олівці (набір із трьох олівців 

різного кольору); порошкоподібні люмінофори (набір із трьох люмінофорів). 

Ці предмети містяться в наборі «Хабар». Зокрема, портативний набір 

засобів для нанесення та візуалізації невидимого маркування «Хабар-3» містить 

такі основні спеціальні засоби: джерело ультрафіолетового світла 365 нм; джерело 

ультрафіолетового світла 254 нм; світлодіодний ліхтарик; ультрафіолетовий 

фломастер; ультрафіолетовий маркер; воскові олівці; набір люмінофорів; 

препарат «Промінь-1»; препарат «Світлячок-М»; лупа з підсвітленням; пензлик 

флейцовий; паперові пакети тощо.  

Отже, без розроблення та залучення до практичної діяльності 

криміналістичних рекомендацій як науково обґрунтованих порад щодо 

використання спеціальних знань, застосування технічних засобів неможливо 

забезпечити їх повноцінне впровадження в практичну діяльність з розслідування 

злочинів [277, с. 321]. Тому організація та проведення слідчих (розшукових) дій 

та оперативно-розшукових заходів із застосуванням науково-технічних і 

спеціальних засобів під час документування діяльності щодо одержання 

неправомірної вигоди мають бути такими, щоб забезпечити оптимальне введення 

результатів відеозапису, фотозйомки чи звукозапису, зразків для порівняльного 

дослідження в доказування в кримінальному провадженні.  

Зміст тактико-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів 

полягає в розробленні наукових засад і криміналістичних рекомендацій 
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застосування тактико-криміналістичних засобів (тактичних прийомів, тактичних 

комбінацій, тактичних операцій) [277, с. 357]. 

Унаслідок останніх змін у національному антикорупційному законодавстві 

запроваджено нового суб’єкта викриття корупційних злочинів – викривача [201]. 

Це обумовлює завдання криміналістичної науки до розроблення тактичного 

інструментарію органу досудового розслідування, зокрема проведення 

процесуальних дій з особою, яка повідомляє про можливі факти хабарництва або 

інших корупційних злочинів. Адже криміналістика як вияв правозастосовної 

діяльності обумовлена нормами кримінального та кримінального процесуального 

права. Зміни цих норм мають приводити до відповідної трансформації 

криміналістичних знань про злочинну діяльність та її розслідування [297, с. 196]. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», викривач – це 

фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, 

повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», 

учинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її 

трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, 

проходженням нею служби чи навчання або її участю в передбачених 

законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, 

проходження служби чи навчання [205]. 

Тобто викривачем у сфері корупції пропонуємо вважати особу, яка, 

ґрунтуючись на принципі добросовісності, за наявності обґрунтованого 

переконання, що інформація є достовірною, добровільно повідомляє про можливі 

факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону України «Про запобігання корупції», які стали їй відомі внаслідок 

проходження публічної служби, а також трудової, господарської та громадської 

діяльності як у приватному, так і публічному секторах [122, с. 26]. 

Крім того, у світовій практиці докази у справах про корупційні 

правопорушення часто надають так звані інформатори (або викривачі). Практика 

європейських країн у протидії корупції засвідчила, що співпраця з інформаторами 
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й забезпечення їх захисту є одним із важливих аспектів антикорупційної політики 

держави. Ідеться про всіх свідомих державних службовців, яким стало відомо про 

факти корупції [58, с. 72]. 

Вітчизняний законодавець передбачив окремі питання забезпечення захисту 

викривачів, якщо їм загрожує небезпека. Правоохоронні органи до них можуть 

застосувати заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Утім законодавство 

України не визначає порядок захисту викривачів за корупційним 

адміністративним правопорушенням. Адже Закон України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» [204] визначає 

захист заявника, викривача, свідка, потерпілого, підозрюваного, спеціаліста тощо, 

які беруть участь у кримінальному провадженні чи повідомили про вчинення 

кримінального правопорушення. Ця норма порушила чимало питань, оскільки 

досі не розроблено повноцінний механізм захисту викривачів.  

Низку заходів щодо забезпечення безпеки осіб передбачає КПК України, 

однак без прив’язки до категорії осіб – викривачів. Тобто викривачі як особи, які 

надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, можуть бути свідками у 

справі кримінального провадження або особами, що співпрацюють зі слідством 

(уклали угоду про визнання винуватості) [248, с. 300]. 

Із цього приводу є певні процесуальні й тактичні міркування. 

Так, у січні 2020 року в КПК України було внесено зміни у зв’язку із 

запровадженням інституту викривачів корупції. Відповідно до п. 16-2 ч. 1 ст. 3 

КПК України, викривач – це фізична особа, яка за наявності переконання, що 

інформація є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про 

корупційне кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування. 

Викривач є учасником кримінального провадження [148]. 

Викривачі можуть подавати як ідентифіковані, так й анонімні повідомлення. 

Ідентифіковане викриття – це повідомлення особи про правопорушення від свого 

реального імені або передання в будь-якій іншій формі, у якій може бути визначено 
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авторство. У разі анонімного службового повідомлення особа не надає жодної 

інформації про себе або може використовувати вигадане ім’я [199, c. 421–422]. 

Крім того, повідомлення може бути як письмовим, так й усним. Усні 

повідомлення надходять через спеціальні телефонні лінії, письмові – поштою, від 

викривача особисто до канцелярії, у скриньку для кореспонденції органу або на 

особистому прийомі, через веб-сайт органу; засобами електронного зв’язку. 

Анонімне повідомлення підлягає розгляду за умови, якщо в ньому 

зазначено: дані, які дають змогу ідентифікувати конкретну особу, що вчинила 

порушення; конкретні відомості про факти й обставини вчинення порушення 

[199, с. 422]. 

Викривач одержання неправомірної вигоди є особою, яка заявляє або 

повідомляє в опосередкованій формі інформацію про вчинення цього 

корупційного злочину. 

Частина 3 ст.  60 КПК України передбачає, що заявник, який є викривачем, 

крім передбачених цією статтею прав, має право в порядку, встановленому 

Законом України «Про запобігання корупції», отримувати інформацію про стан 

досудового розслідування, розпочатого за його заявою чи повідомленням. Отже, 

викривача прирівняно до заявника в кримінальному процесуальному аспекті.  

На початку кримінального провадження про одержання неправомірної 

вигоди викривач постає заявником, згодом може набути статусу свідка. 

Відповідно до ст. 352 «Допит свідка у судовому засіданні» КПК України, 

для забезпечення безпеки викривача його допит як свідка проводять з 

дотриманням Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» (ч. 10). Такий допит може передбачати 

використання технічних засобів з іншого приміщення, зокрема за межами 

приміщення суду, або в інший спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію та 

забезпечує сторонам кримінального провадження можливість ставити запитання і 

слухати відповіді на них. У разі якщо існує загроза ідентифікації голосу свідка, 

допит може супроводжуватися створенням акустичних перешкод (ч. 9 ст. 352 

КПК України). 
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Для забезпечення належного допиту викривача, який повідомляє про 

одержання неправомірної вигоди, виокремимо тактичні особливості його допиту. 

Так, під час допиту викривача одержання неправомірної вигоди з’ясовують: 

ким працює викривач (або де навчається), у яких відносинах підлеглості викривач 

перебуває з корупціонером; які послуги виконував викривач для чиновника-

корупціонера; конкретні факти про домовленість чиновника з особою з питання, 

що має бути вирішеним у разі одержання неправомірної вигоди; у якому місці 

було досягнуто злочинної згоди; погоджений розмір неправомірної вигоди; хто 

був присутнім під час протиправної домовленості; хто ще міг знати про 

корупційну діяльність чиновника; за яких обставин і як домовилися передати 

неправомірну вигоду, чи не будуть це маскувати під законну операцію, якщо так, 

то в який спосіб; чи потребує викривач заходів захисту або забезпечення безпеки; 

чи є якісь матеріали, предмети, документи тощо, що свідчать про корупційну 

діяльність певного посадовця. У викривача також детально з’ясовують 

обстановку попередніх подій, пов’язаних зі злочином: особи, які оформляли 

пропуски, супроводжували хабародавача до чиновника-корупціонера, хто був у 

кабінеті чиновника, виходив з нього або заходив туди знову тощо.  

Крім того, ми вважаємо, що викривач може бути залучений до проведення 

НСРД стосовно документування злочинних дій корупціонера щодо вимагання 

неправомірної вигоди. Із цього приводу О. О. Буряк зазначає, що викривача, якого 

залучають до розслідування корупційних злочинів, зокрема передбаченого ст. 368 

КК України, можна вважати конфіденційним співробітником. Залучення 

викривачів під час проведення спеціального слідчого експерименту як форми 

контролю за вчиненням злочину надасть можливість: 

– отримати інформацію про факт вимагання неправомірної вигоди (61,4 % 

опитаних процесуальних прокурорів); 

– надати допомогу під час проведення спеціального слідчого експерименту 

(53,8 %); 

– взяти безпосередню участь у проведенні спеціального слідчого 

експерименту (31,3 %) [38, с. 151–152]. 
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Отже, кримінальний процесуальний закон передбачає, що викривач, який 

повідомив про можливе одержання неправомірної вигоди певною службовою 

особою або вчинення іншого корупційного злочину, набуває статусу заявника, а в 

разі підтвердження повідомленої ним інформації він стає свідком.  

Передбачене КПК України проведення НСРД сприяє виконанню важливих 

завдань, пов’язаних зі збиранням первинної інформації, документуванням 

злочинної діяльності щодо одержання неправомірної вигоди. 

Водночас постають проблеми правової регламентації НСРД у чинному 

вітчизняному законодавстві.  

Кримінальний процесуальний кодекс України у ч. 1 ст. 246 не пропонує 

чіткого визначення поняття НСРД, а лише повідомляє, що вони є різновидом 

слідчих (розшукових) дій, відомості про факт і методи проведення яких не 

підлягають розголошенню. Негласними слідчими (розшуковими) є законодавчо 

передбачені організовані дії або сукупність таких дій, що проводять суб’єкти 

кримінального процесу з використанням технічних й оперативно-технічних 

засобів, а також способів і прийомів реалізації зазначених дій та засобів для 

виконання основних завдань і досягнення головних цілей кримінального 

судочинства [38, с. 182]. 

У юридичній науці констатують спірність позиції законодавця щодо 

регламентації в КПК України НСРД. Адже термін «негласні слідчі дії» є 

некоректним, оскільки охоплює несумісні поняття. Так, слідчі дії не можуть бути 

негласними, оскільки ця ознака притаманна оперативно-розшуковій діяльності 

(ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»). Визначення 

положень цієї глави КПК України законодавцем фактично призводить до 

об’єднання кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової 

діяльності [236]. Крім того, значна кількість негласних слідчих дій, про які 

йдеться в КПК, ідентичні оперативно-розшуковим заходам, передбаченим ст. 8 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [207]. 

Дискусійними є положення щодо окремих аспектів проведення НСРД. 
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Частина 1 ст. 41 КПК України визначає, що оперативні підрозділи органів 

НПУ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в 

кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Із 

цього положення випливає, що лише за письмовим дорученням слідчого чи 

прокурора оперативні підрозділи можуть проводити НСРД.  

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» зі змінами й доповненнями, «негласне обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль 

особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, 

накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводять на підставі 

ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного 

оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором» [207]. 

Тобто оперативні підрозділи в передбачених законом випадках вправі самостійно 

ініціювати та здійснювати проведення НСРД, що, на жаль, не відображено в 

чинному КПК України. 

Положення ч. 2 ст. 41 КПК України про те, що «…під час виконання 

доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується 

повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають 

права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною 

ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора» 

фактично забороняє працівникам оперативних підрозділів здійснювати 

процесуальні дії в кримінальному провадженні за власною ініціативою або 

звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора, і ч. 3 ст. 8 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність», яка дозволяє оперативним 

підрозділам проводити на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за 

клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його 

заступника, погодженого з прокурором, негласні слідчі дії, серед яких: негласне 

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, 
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відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних 

інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її 

огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

Отже, положення цих законодавчих актів суперечать одне одному. 

Уточнення потребує і ст. 252 КПК України «Фіксація ходу і результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій». Зокрема, у ч. 1 цієї статті законодавець не 

конкретизує коло осіб, які мають право складати протокол: прокурор, слідчий чи 

працівники, які виконували НСРД, серед яких можуть бути оперативні 

працівники підрозділів оперативно-технічних та інших оперативних служб. 

Під час документування злочинної діяльності корупціонерів щодо 

одержання неправомірної вигоди серед оперативно-технічних засобів на практиці 

використовували переважно спеціальні технічні пристрої та пристосування, що 

дають змогу знімати інформацію з каналів зв’язку, вести приховане й інше 

візуальне спостереження в публічних місцях, фіксувати фактичні дані про 

злочинні дії окремих осіб і груп тощо [178, с. 75].  

Метою аудіо-, відеоконтролю особи та місця під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди є встановлення обставин, які мають значення 

для кримінального провадження, шляхом спостереження за розмовами осіб або 

іншими звуками, рухами, діями, пов’язаними з їхньою діяльністю або місцем 

перебування. Завдання цієї дії  фіксування та обробка із використанням 

технічних засобів розмов цих осіб без їх відома або інших звуків, рухів, дій, 

пов’язаних із їхньою діяльністю або місцем перебування, виявлення слiдiв й ознак 

злочинiв, негласного огляду предметiв, матерiалiв i документів, документування 

та фіксації знайдених слідів за допомогою технічних засобів. 

Під час проведення дослідження ми встановили, що найчастіше оперативні 

працівники під час розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України, 

проводили такі НСРД: 

– аудіо-, відеоконтроль особи (91,4 %); 

– контроль за вчиненням злочину (98,7 %); 
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– спостереження за особою, річчю або місцем (48,2 %); 

– зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (54,6 %); 

– аудіо-, відеоконтроль місця (51,3 %); 

– зняття інформації з електронних інформаційних систем (36,5 %); 

– моніторинг банківських рахунків (49,6 %) тощо (додаток А). 

Наші результати корелюють з даними дослідження, проведеного 

О. О. Буряком про розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України. Під 

час розслідування цього злочину до найефективніших видів НСРД було віднесено: 

а) аудіо-, відеоконтроль особи (97,5 % опитаних прокурорів); б) контроль за 

вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту (95,7 %); в) зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (78,4 %); г) спостереження 

за особою, річчю та місцем (61,7 %); д) обстеження публічно недоступних місць, 

житла чи іншого володіння особи (55,7 %); е) зняття інформації з електронних 

інформаційних систем без відома її власника, володільця або утримувача (14,7 %); 

ж) аудіо-, відеоконтроль місця (32,4 %) [38, с. 142–145]. 

Застосування НСРД підкріплено в законодавчому порядку правом 

використання технічних та інших засобів. 

 

 

 

3.2. Удосконалення науково-методичного забезпечення проведення 

слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою 

 

 

Науково-методичне забезпечення є передумовою ефективного залучення 

криміналістичних рекомендацій до діяльності з розслідування злочинів. 

Розроблення криміналістичних рекомендацій є завданням криміналістичної 

методики [277, с. 403–404]. Науково-методичне забезпечення охоплює два 

основні напрями: розроблення засобів, прийомів і методів виявлення, фіксації, 

дослідження та використання доказової інформації; забезпечення необхідних 
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умов сприйняття і застосування на практиці наукових рекомендацій. Перший 

напрям – це природний процес існування та розвитку криміналістики, для 

реалізації другого потрібна цілеспрямована діяльність відповідних структур й 

органів [26, с. 90]. 

Про вагому роль науки в пізнанні соціальної дійсності, що забезпечує 

надійну базу для розроблення наукових рекомендацій з підвищення ефективності 

діяльності органів, що здійснюють протидію злочинності, зауважував В. П. Бахін. 

З-поміж актуальних проблем криміналістики відомий вчений виокремив реалізацію 

функції із забезпечення слідчої практики науково-технічними досягненнями, 

характеристику та зміст процесу впровадження наукових рекомендацій у практику, 

поняття і способи визначення їх ефективності [27, с. 1–2]. 

Розглядав криміналістичну рекомендацію у двох значеннях А. В. Іщенко: 

у вузькому – як науково обґрунтовану й апробовану практикою пораду щодо 

вибору й застосування техніко-криміналістичних засобів, криміналістичних 

прийомів і методик збирання, дослідження, оцінки та використання доказів; 

у широкому – як систему знань про науково-технічні досягнення, що пропонують 

для вдосконалення слідчої практики [96, с. 10].  

Першочергове значення для слідчої практики має запропонований 

алгоритм, поради щодо способу дій для вибору й застосування техніко-

криміналістичних засобів, криміналістичних прийомів і методик розслідування 

окремих видів злочинів. 

Під час розслідування злочинів рекомендації з проведення досудового 

розслідування слідчому надає прокурор, який здійснює процесуальне керівництво 

в кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 36 КПК України). У зв’язку із цим 

прокурор забезпечує здійснення швидкого, повного й неупередженого 

розслідування злочинів, своєчасного прийняття рішень у кримінальному 

провадженні та дотримання прав його учасників.  

Тому доцільно розглянути питання участі прокурора – процесуального 

керівника в кримінальному провадженні про одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, дачі ним рекомендацій щодо розслідування як форм 
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удосконалення науково-методичного забезпечення проведення слідчих 

(розшукових) дій у цих справах.  

Участь прокурора в проведенні слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України, полягає в: ініціюванні 

проведення певної процесуальної дії, наданні вказівки або доручення про 

проведення слідчої (розшукової) дії, безпосередньому її проведенні, оцінюванні 

повноти проведення, прийнятті рішення про використання [38, c. 120–121]. 

Зосередимо увагу на окремих проблемах. 

У слідчій практиці часто складається ситуація, коли під час проведення 

допиту заявника про вимагання службовою особою неправомірної вигоди 

потерпілий здійснює запис розмови на певні звукозаписувальні пристрої – 

мобільний телефон, диктофон тощо. Долучення цих засобів (диктофон, телефон) 

до матеріалів кримінального провадження є одним із проблемних питань у 

практиці розслідування злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди 

службовою особою. 

Наприклад, під час ухвалення вироку судом було досліджено докази 

причетності особи до одержання неправомірної вигоди, зокрема використання 

особою (потерпілим) диктофона до повідомлення правоохоронному органу про 

цей факт, однак суд не врахував запис із диктофона через необґрунтованість 

особою використання цього засобу та наявність зі сторони заявника ознак 

підбурювання до злочину [46]. Окреслену проблему розглянуто в наукових 

публікаціях О. Комарницької, Ю. Ушатого [115]. 

Інший приклад щодо аналізованої проблеми пов’язаний з недотриманням 

правоохоронним органом рішення Конституційного Суду України.  

У судовому рішенні за кримінальною справою районного суду 

Кіровоградської області [45] містяться обставини, за яких працівник органу 

безпеки надав особі, у якої вимагають неправомірну вигоду, диктофон для 

здійснення відповідного запису. Однак якщо правоохоронному органу відомо про 

факт вимагання неправомірної вигоди, то подальші дії щодо фіксування 

вимагання неправомірної вигоди слід здійснювати в межах оперативно-



199 

 

розшукової чи кримінальної процесуальної діяльності. Така теза відповідає 

Рішенню Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

СБУ щодо офіційного тлумачення положення ч. 3 ст. 62 Конституції України [214], 

у якому зазначено про проведення таких дій уповноваженим органом. 

Також у цьому рішенні Конституційного Суду України [214] зазначено, що 

фактичні дані про вчинення злочину чи підготовку до нього можуть бути 

одержані не тільки внаслідок оперативно-розшукової діяльності уповноважених 

на це осіб, а й випадково зафіксовані фізичними особами, які здійснювали власні 

(приватні) фото-, кіно-, відео-, звукозаписи, або відеокамерами спостереження, 

розміщеними як у приміщеннях, так і ззовні. Ураховують ініціативний або 

ситуативний (випадковий) характер дій фізичних або юридичних осіб, їхню мету 

й цілеспрямованість під час фіксування зазначених даних тощо [214]. Такі 

положення містять рішення Європейського суду з прав людини [74; 79]. 

В іншому рішенні суд урахував як доказ запис, виконаний з використанням 

диктофону, який здійснила особа щодо вимагання в неї неправомірної вигоди до 

внесення відомостей в ЄРДР [44]. Особа (заявник), у якої вимагали неправомірну 

вигоду, прагнула вирішення на свою користь законного права і лише після 

усвідомлення того, що стосовно неї вчиняють злочин, використала диктофон з 

метою фіксації злочину. Здійснила такі дії без жодного умислу підбурення до 

вчинення злочину й повідомлення цієї особи в правоохоронний орган про 

вчинення злочину. 

Отже, прокурор – процесуальний керівник має враховувати ці обставини з 

метою забезпечення законності використання як доказів аудіо-, відеоматеріалів, 

що надані заявником у підтвердження вимагання в нього неправомірної вигоди 

певною службовою особою. 

Трапляються слідчі ситуації, коли впродовж нетривалого періоду часу після 

затримання хабарника проводять його допит як підозрюваного. З огляду на те, що 

показання підозрюваного мають важливе значення для розслідування, а також 

такий допит може становити складнощі для слідчого, супроводжуватися 

протидією розслідуванню тощо, його рекомендовано здійснювати прокурору [157, 
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с. 227]. Унаслідок такого допиту забезпечують правильне формування подальших 

процесуальних дій прокурора та слідчого щодо збирання доказів. Цей приклад 

характеризує безпосередню участь прокурора в слідчих (розшукових) діях. 

Інша проблема стосується участі прокурора – процесуального керівника в 

погодженні ухвали про проведення обшуку в кримінальному провадженні про 

одержання неправомірної вигоди. 

Аналіз судової практики надав можливість визначити окремі прорахунки 

сторони обвинувачення, які можуть призвести до визнання результатів такого 

обшуку недопустимим доказом, а саме: 

– правовий статус особи, у якої планують проведення обшуку (наявність або 

відсутність імунітету) (34,5 %). Така ситуація складається, коли процесуальний 

керівник або слідчий не встановили наявність імунітету в особи або спеціального 

статусу, наприклад – адвокат, також це не з’ясовано в процесі безпосереднього 

проведення обшуку; 

– об’єкт, який підлягає обшуку (24,8 %). Така ситуація складається, коли під 

час обшуку вилучають речі, що не зазначені в ухвалі слідчого судді; 

– документи, що підтверджують перебування у власності чи користуванні 

об’єкта обшуку (31,6 %). Ця проблема є поширеною, оскільки через оперативність 

проведення процесуальних дій не вдається вчасно встановити приналежність 

приміщення, у якому проводять обшук, конкретній особі [38, c. 128]. 

Інша проблема науково-методичного забезпечення прокурором проведення 

слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної 

вигоди – це вилучення електронних носіїв інформації під час процесуальних дій. 

У разі залучення спеціаліста до огляду електронного носія інформації та 

фіксації цифрової інформації процесуальному керівнику або за його дорученням 

слідчому потрібно дотримуватися певного алгоритму дій для ефективного його 

проведення. Під час призначення судових експертиз процесуальний керівник 

також здійснює процесуальний контроль за повнотою їх проведення.  

З огляду на це, проаналізуємо процесуальну практику, закріплену в 

ст. 205 КПК Республіки Киргизстан, яка, зокрема, передбачає, що під час 
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проведення обшуку електронних носіїв інформації їх вилучають за участю 

фахівця. За клопотанням законного власника або володільця електронних носіїв 

інформації, фахівці, які беруть участь в обшуку та виїмці, з документів, які 

вилучають з електронних носіїв інформації, проводять копіювання інформації. 

Його здійснюють на інші електронні носії інформації, надані законним власником 

або володільцем електронних носіїв інформації. Під час проведення обшуку 

можуть не відтворювати інформацію, якщо це може зашкодити розслідуванню 

злочину або спричинити втрату чи зміну інформації [253]. 

У зв’язку зі здійсненням прокурором нагляду за досудовим розслідуванням 

у формі процесуального керівництва, він бере участь у науково-методичному 

забезпеченні проведення, санкціонування та використання результатів НСРД в 

кримінальному провадженні. Передусім це стосується одержання неправомірної 

вигоди, оскільки нерідко за цим видом злочинів результати НСРД визнають як 

недопустимі докази через наявність обставин, що можуть свідчити про 

провокацію злочину, передбаченого ст. 368 КК України [38, с. 133]. 

Проведення НСРД пов’язано з обмеженням певних конституційних прав 

громадян, тому роль і місце прокурора як процесуального керівника в досудовому 

розслідуванні є важливими, оскільки це гарантія забезпечення законності й 

дотримання прав громадян [57, с. 108]. Тому здійснення прокурором 

процесуального керівництва є одним із головних засобів забезпечення законності 

використання результатів НСРД у кримінальному процесуальному доказуванні 

[226, с. 256]. 

Формами участі прокурора в НСРД є: доручення провести НСРД слідчому; 

доручення провести НСРД оперативним підрозділам; участь у проведенні НСРД 

слідчим; участь у проведенні НСРД оперативним підрозділом [57, с. 96], а також 

надання вказівки слідчому на проведення НСРД, прийняття рішення про 

використання результатів НСРД у доказуванні тощо [38, с. 136]. 

За наявності в кримінальному провадженні про одержання неправомірної 

вигоди слідчої ситуації, коли затриманий посадовець заявляє про провокацію 

хабаря щодо нього (9,0 % опитаних респондентів) (додаток А), вагомою є участь 
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прокурора – процесуального керівника у вирішенні цієї конфліктної ситуації. Такі 

заяви чиновника, що одержав неправомірну вигоду, наявні переважно внаслідок 

реалізації спеціального слідчого експерименту, рішення про проведення якого 

приймає виключно прокурор (ч. 4 ст. 246 КПК України).  

Приймаючи рішення про проведення спеціального слідчого експерименту 

щодо одержання неправомірної вигоди службовою особою, прокурор вивчає 

подані матеріали кримінального провадження і за необхідності: заслуховує 

слідчого, співробітника оперативного підрозділу або іншу особи, яка бере участь 

у проведенні цієї форми контролю за вчиненням злочину щодо обставин 

вимагання неправомірної вигоди; перевіряє відсутність провокування 

(підбурювання) особи на вчинення злочину й необхідність використання засобів 

під час проведення цієї НСРД, зокрема в постанові про проведення таких дій 

прокурор зобов’язаний викласти обставини, що свідчать про відсутність під час 

проведення НСРД провокування особи на вчинення злочину, і зазначити про 

застосування спеціальних імітаційних засобів (ч. 7 ст. 271) [148]. Саме 

встановлення ознак провокації та вжиття заходів щодо усунення провокаційних 

дій є однією з важливих складових, оскільки встановлення факту провокації під 

час проведення контролю за вчиненням злочину, зокрема інших НСРД, може 

призвести до визнання доказів, одержаних за результатами, недопустимими. З 

огляду на це, надзвичайно важливим моментом у розв’язанні проблеми провокації 

є питання про те, чи відбулося б одержання службовою особою неправомірної 

вигоди, якби до цього її не схилили [38, с. 147].  

Так, 2006 року було задоволено скаргу Баннікової до Європейського суду з 

прав людини у справі «Баннікова (Bannikova) проти Російської Федерації» (скарга 

№ 18757/06), у якій заявниця стверджувала, що її визнали винною в учиненні 

злочину, спровокованого правоохоронними органами через агента – провокатора. 

Потерпіла зауважила, що вона не вчинила б злочину без їхнього втручання. У 

рішеннях за справами «Тейшера де Кастро проти Португалії» від 9 червня 

1998 року (п. 39), «Худобін проти Російської Федерації» від 26 жовтня 2006 року 

№ 59695/00 (п. 128-137), «Баннікова проти Російської Федерації» від 4 листопада 
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2010 року № 18757/06 (п. 37) Європейський суд з прав людини також вважає 

провокацією такі дії, за відсутності яких конкретний злочин не було б 

учинено [291, с. 63]. 

У цьому контексті влучною є думка про те, що в правозастосовній 

діяльності правоохоронних органів слід відрізняти правомірний контроль за 

вчиненням злочину як ефективний засіб негласного розслідування від 

провокації – незаконної дії [194, с. 42]. Ключовим моментом під час проведення 

спеціального слідчого експерименту з метою недопущення провокації є 

максимальне унеможливлення будь-якої ініціативності щодо вчинення 

протиправних дій з боку представника правоохоронного органу та заявника. 

Натомість усі протиправні дії мають бути виключно з боку особи, яку підозрюють 

у вчиненні злочину. Небезпідставно розробники Інструкції про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні від 16 листопада 2012 року [98] закріпили таку 

термінологію, як «створення умов з метою перевірки намірів особи» (п. 1.12.4). 

Тож зазначені аспекти має враховувати процесуальний керівник. 

Щодо використання засобів під час проведення спеціального слідчого 

експерименту процесуальний керівник повинен пересвідчитися в наявності 

рішення керівника органу досудового розслідування про використання 

заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів у 

визначеному порядку або самостійно винести таке рішення в порядку ст. 273 КПК 

України. 

Крім того, для забезпечення «превентивного» подолання можливої протидії 

розслідуванню з боку слідчого й інших представників правоохоронних органів у 

справах про одержання неправомірної вигоди службовою особою варто активно 

використовувати можливості прокурорського нагляду за додержанням законів під 

час досудового слідства, опитуючи певних осіб і витребовуючи необхідні 

документи, створюючи вигляд загальної перевірки й не акцентуючи уваги на 

конкретних питаннях. Це дасть змогу не лише зібрати окремі важливі дані, а й 
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віддалити той момент, з якого правоохоронці зрозуміють необхідний напрям 

перевірки та можуть розпочати активну протидію зі свого боку [249, с. 38]. 

В умовах проведення розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою у встановлені КПК України строки слідчі послідовно 

здійснюють одну слідчу (розшукову) дію за іншою, що потребує тривалого часу. 

За іншого підходу до розкриття злочину, якому притаманна організація належної 

взаємодії між слідчими й оперативними підрозділами та іншими органами НПУ, 

підвищується ефективність слідчої діяльності, вдається економити час на 

досудове розслідування. У цьому напрямі важливим є створення належних умов 

як матеріально-технічного, так і науково-методичного забезпечення. Ідеться про 

проведення тактичних операцій під час розслідування злочинів. 

Під час проведення тактичних операцій у визначений період часу в межах 

досудового розслідування відбувається взаємодія слідчого, оперативного 

працівника, спеціаліста, судового експерта, у процесі якої виконують низку 

пізнавальних, організаційно-методичних, управлінських і процесуальних завдань. 

Пізнавальна сутність тактичних операцій полягає в подоланні дефіциту 

криміналістично значущої інформації та розширенні підстав і приводів для 

проведення слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів, 

організаційних та процесуальних дій. 

Тактична операція в кримінальному провадженні про одержання 

неправомірної вигоди службовою особою полягає у визначеному поєднанні 

слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, 

оперативно-розшукових заходів, процесуальних дій, організаційно-тактичних та 

інших дій у межах досудового розслідування. У її структурі кожна дія є 

самостійною, незалежною; водночас, їх послідовність є чітко визначеною, адже 

саме в цьому полягає можливість досягнення позитивного результату певної 

тактичної операції. Послідовність проведення слідчих (розшукових) дій тактичної 

операції може бути поєднанням однакових або різних гласних і негласних слідчих 

дій, оперативно-розшукових і процесуальних заходів.  
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Оперативно-розшукові заходи тактичної операції призначені створити 

умови, що забезпечать результативність, цілеспрямованість і безпеку проведення 

слідчих (розшукових) дій, які утворюють відповідний тактичний комплекс. Слідчі 

дії може бути проведено для ефективності подальших оперативно-розшукових 

заходів, які своєю чергою постають проміжною ланкою між слідчими 

(розшуковими) діями, зокрема негласними. Так забезпечують логічну 

послідовність, поступовість, наступальність й ефективність тактичної операції з 

розкриття одержання неправомірної вигоди загалом.  

Зокрема, за допомогою оперативно-розшукових заходів, що належать до 

тактичних операцій з розслідування одержання неправомірної вигоди службовою 

особою, правоохоронці отримують інформацію про підготовку й планування 

злочину, виявляють, де містяться сліди протиправної діяльності учасників 

корупційного злочину, встановлюють свідків кримінального правопорушення, 

організовують затримання службової особи-хабарника, забезпечують належні 

умови для ефективного застосування тактичних прийомів окремих слідчих 

(розшукових) дій у кримінальному провадженні. 

Критерії допустимості тактичних операцій під час розслідування злочину за 

ст. 368 КК України відповідають критеріям допустимості до слідчих 

(розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, оперативно-

розшукових заходів, встановлених законодавством України. Загальні критерії – це 

достатність, доступність, достовірність, належність, об’єктивність отриманої 

інформації. 

Уміле поєднання криміналістичних засобів і методів надасть можливість 

слідчому визначити головні напрями застосування тактичних прийомів окремих 

слідчих (розшукових) дій тактичної операції, конкретизує напрями й оптимальні 

моменти для їх використання. Унаслідок цього буде забезпечено швидке, повне й 

неупереджене розслідування одержання неправомірної вигоди та викриття 

службової особи – хабарника. 

Під час проведення тактичних операцій з розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою здійснюють маневрування 
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непроцесуальними засобами отримання доказової інформації про обставини 

передання-отримання предмета неправомірної вигоди. А саме слідчий: 

1) використовує інформацію, що викликає певну реакцію (рефлексія) – 

спонукає особу до повідомлення правдивих показань, каяття в учиненому 

правопорушенні, зізнання в хабарництві; 

2) попереджає або усуває власні тактичні помилки, яких припустилися на 

початковому етапі кримінального провадження; 

3) використовує правильну послідовність тактичних прийомів слідчих 

(розшукових) дій; 

4) аналізує та синтезує дії учасників кримінального провадження, осіб, які 

«фігурують» у справі; 

5) перевіряє та оцінює початкову інформацію про одержання неправомірної 

вигоди, вивчає сліди злочину та результати їх дослідження; 

6) усуває окремі недоліки попередніх етапів кримінального провадження. 

Механізм планування тактичних операцій у кримінальних провадженнях 

про одержання неправомірної вигоди службовою особою такий: 

1) точно визначити кожну слідчу (розшукову) дію, заходи забезпечення 

кримінального провадження, оперативно-розшукові заходи, процесуальні дії, їх 

завдання, встановити початкову послідовність їх проведення; 

2) ретельно проаналізувати умови, у яких буде реалізовано тактичну 

операцію; 

3) з’ясувати потребу в суб’єктах тактичної операції, техніко-

криміналістичних засобах і необхідному матеріально-технічному забезпеченні; 

4) спрогнозувати результати проведення тактичної операції, можливі 

варіанти дій її суб’єктів, забезпечити планування заходів з усунення можливої 

протидії діям правоохоронців, а також запобігти розголошенню таємниці 

досудового слідства; 

5) визначити форми і методи взаємодії між органами та підрозділами НПУ й 

іншими службами під час підготовки та проведення тактичної операції. 
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Слідчий, який проводить розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, повинен бути готовий до виявів протидії з боку 

підозрюваного та його оточення. Він має своєчасно розпізнати таку діяльність і 

правильно зреагувати на неї. Ось чому вкрай актуальними є питання, пов’язані з 

висвітленням форм і способів протидії розслідуванню злочину, передбаченого 

ст. 368 КК України. 

Розслідування злочинів у сфері службової діяльності здійснюють в умовах 

інформаційної недостатності, протидії, а подеколи – і в умовах відкритого 

протистояння між працівниками органів НПУ, прокуратури, Національного 

антикорупційного бюро України, суддями та злочинцем, його «покривальниками» 

[212, с. 254]. 

Одержання неправомірної вигоди службовою особою вирізняється високим 

ступенем латентності, водночас, це суспільно небезпечне явище є масовим, йому 

притаманна чітка організованість механізму вчинення. Корупційний механізм 

хабарництва передбачає наявність покровителів-високопосадовців конкретного 

чиновника-хабарника, які після затримання останнього застосовують низку 

чинників «тиску» та протидії органу досудового розслідування у викритті 

ланцюжка корупційних схем. Зазначене засвідчує як складнощі в діяльності з 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою, так і 

наявність протидії в кримінальному провадженні за цим злочином.  

Проанкетовані слідчі, оперативні працівники зазначили про наявність 

протидії у випадках розслідування одержання неправомірної вигоди 

(72,5 % відповідей слідчих і 85,8 % відповідей оперативних працівників) 

(додаток А). До способів протидії розслідуванню одержання неправомірної 

вигоди опитані слідчі віднесли: приховування злочину (42,4 % узагальнених 

відповідей опитаних); корумпування посадових осіб правоохоронного органу 

(81,3 %); дача неправдивих показань (32,4 %); фальсифікація доказів (17,9 %); 

знищення матеріалів кримінального провадження (0,3 %); знищення доказів у 

кримінальному провадженні (4,6 %); застосування фізичного та психологічного 
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впливу щодо учасників досудового слідства (36,2 %); негативне висвітлення 

процесу розслідування в засобах масової інформації  (16,1 %) (додаток А). 

Протидією розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності 

О. В. Пчеліна вважає діяльність осіб, які вчинили злочини у сфері службової 

діяльності, й інших зацікавлених осіб, що спрямована на перешкоджання 

виявленню їхньої злочинної діяльності та провадженню досудового розслідування 

[212, с. 372]. 

На думку Ю. П. Заблоцького, негативний вплив з боку зацікавлених осіб 

останніми роками застосовують дедалі частіше, він полягає в здійсненні тиску в 

різноманітних формах на службових осіб органів досудового розслідування з 

метою прийняття ними неправомірних рішень (несправедливих, необґрунтованих) 

щодо осіб, притягнутих до відповідальності [91, с. 121]. Це може виявлятися у 

спробах дачі хабаря цим особам, дискредитації службових осіб, які ведуть 

розслідування шляхом подання скарг на їхні дії та рішення, погрозах на адресу 

слідчого, оперативних працівників або членів їхніх сімей тощо. Унаслідок таких 

дій створюють перешкоди для виконання слідчим, оперативним працівником, 

експертом його службових обов’язків, порушують нормальну роботу 

правоохоронного органу, що позначається на ефективності функціонування всієї 

правоохоронної системи держави [218, с. 48]. 

Найпоширенішими видами протидії розслідуванню злочинів у сфері 

службової діяльності є: приховування злочину; наявність корупційних зв’язків; 

дача неправдивих показань; здійснення тиску на слідчого й інших учасників 

процесу; фальсифікація доказів; використання засобів масової інформації із  

злочинною метою; відсторонення слідчого від провадження в конкретній 

кримінальній справі тощо.  

У маскуванні корупційної службової діяльності можна виокремити 

характерні прийоми приховування: знищення документів, внесення до них змін, 

фальсифікація обліку та звітності, виготовлення фіктивних документів, знищення 

матеріальних слідів злочину тощо. Використання корумпованих зв’язків із 

представниками правоохоронного органу як окремого виду протидії під час 
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розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України, позбавляє реальної 

перспективи всього процесу розслідування, ускладнене високим соціальним 

статусом осіб,  підозрюваних  у вчиненні такого злочину, корпоративністю сфери, 

у якій вчинено злочин, і можливістю тиску на підлеглих, які були причетні до 

такого злочину. Іншим окремим видом протидії розслідуванню є дача 

неправдивих показань. Специфічність такого виду протидії полягає у високій 

інтелектуальності злочинців, обізнаності в тонкощах кримінального права та 

процесу, наявності висококваліфікованого адвоката, широких можливостей 

володіти інформацією про перебіг розслідування та рівень обізнаності слідчого, 

складності корупційних схем учинення злочину тощо.   

Недоліком  розслідування злочинів у сфері службової діяльності, зокрема 

одержання неправомірної вигоди, є негативний вплив з боку різних учасників 

кримінального процесу як окремий вид протидії розслідуванню. До 

найпоширеніших видів такого впливу належать: підкуп, шантаж, погрози з боку 

керівництва, прямий наказ у неписьмовій формі тощо [218, с. 52–53].  

Дослідниця О. І. Ромців запропонувала виокремлювати дві форми протидії 

під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності: внутрішню 

(організовують підозрювані й обвинувачені, свідки, потерпілі, спеціалісти, 

експерти, вона полягає в приховуванні інформації про злочин, наданні 

неправдивих свідчень, висновків) і зовнішню, яку здійснюють близькі та родичі 

затриманої службової особи (шляхом переконання слідчого або втягування його в 

корупційну схему), знайомі депутати, представники правоохоронних органів 

(надання прямих вказівок на закриття кримінального провадження); організація 

діяльності адвокатів у перешкоджанні якісному проведенню окремих слідчих 

(розшукових) дій (допитів, обшуків), так і фальсифікування документів для 

підтвердження фальшивого алібі, визнання підозрюваного (обвинуваченого) 

хворим (психічно тощо) для госпіталізації з метою уникнення допитів, а також 

використання корупційних зв’язків зі слідчим суддею щодо ненадання дозволів на 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій (обшуків, зняття інформації з 

технічних каналів зв’язку й електронних інформаційних систем, арешт майна, 
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відкриття банківських рахунків тощо). Водночас науковець зазначає, що 

найпоширенішими видами протидії розслідуванню злочинів у сфері службової 

діяльності є приховування злочину, наявність корупційних зв’язків, дача 

неправдивих показань, здійснення тиску на слідчого й інших учасників процесу, 

фальсифікація доказів, використання засобів масової інформації зі злочинною 

метою, відсторонення слідчого від провадження в конкретному кримінальному 

провадженні тощо [218, с. 37–38, 52–53]. 

Протидія розслідуванню одержання неправомірної вигоди з використанням 

повноважень інших службових осіб може мати таку зовнішню форму: 

1) перешкоди, які мають процесуальний характер: немотивоване закриття 

кримінального провадження без достатніх підстав; передання кримінального 

провадження до іншого слідчого підрозділу для його обумовленого припинення; 

кількаразове передання кримінального провадження від одного слідчого до 

іншого для вилучення під час передання справи важливих доказів з метою 

створення підстав для припинення справи тощо [181, с. 168–169]; 2) психологічний 

тиск на слідчого з вимогою припинити досудове розслідування – здійснюють 

шляхом підкупу або попередження щодо звільнення з роботи [90, c. 36–38]. 

Протидія розслідуванню одержання неправомірної вигоди, яку чинить працівник 

органів судової влади, відбувається за допомогою висунення безпідставних вимог 

щодо законності проведення окремих слідчих (розшукових) дій та оперативно-

розшукових заходів, пошуку неправомірних дій слідчого й оперативних 

працівників, незаконної відмови в санкціонуванні обшуків, арештів, проведення 

оперативно-технічних заходів [17, с. 162].   

До зовнішньої форми протидії може належати й діяльність адвоката 

підозрюваної в одержанні неправомірної вигоди особи, який перешкоджає 

розслідуванню вчиненого злочину. Під час розслідування злочинів, у яких 

фігурантами  є  високопосадовці,  вони використовують своє становище з метою 

зриву допиту, звинувачують слідчого у свавіллі та грубому порушенні 

кримінального процесуального закону тощо [239, с. 215–216; 35, с. 12]. Для цього 

підозрювані (обвинувачені) використовують досвідченого адвоката (захисника). 
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Адвокат як посередник між підозрюваним і  слідчим,  суддею інструктує 

підсудного щодо відмови від надання показань або зміни вже повідомлених 

свідчень. Відмову від дачі показань використовує злочинець «як засіб виграти 

час, обміркувати пред’явлену підозру, продумати пояснення та доводи, які 

свідчать про власну невинуватість, а також затягти слідство й дотягти до 

закінчення процесуальних строків перебування під вартою або затримання» [88, 

с. 174–175]. 

Тактику дій злочинців, що становить зміст протидії правоохоронним 

органам, виявляють у процесі підготовки й учинення злочинів, а також під час 

розслідування. Перше притаманно, передусім, для вибору та реалізації способів 

учинення злочинів, маскування злочинної діяльності. Під час розслідування 

тактичні хитрощі злочинців спрямовано на: встановлення рівня поінформованості 

слідчого; отримання від слідчого інформації про обставини, що їх цікавлять; 

відволікання слідчого від виконання запланованих завдань; провокування з метою 

порушити врівноваженість слідчого, щоб «ухилитися від його наполегливих 

атак»; дискредитація зібраних слідчим доказів тощо [28, c. 7–8]. 

Зокрема, можуть здійснювати вплив на учасників досудового розслідування 

задля зміни ними своїх свідчень чи відмови від раніше даних показань заради 

вжиття ними заходів, спрямованих на пошкодження чи знищення речових доказів, 

отримання доступу до певних об’єктів, щоб одержати певні відомості або з метою 

фальсифікації матеріалів кримінального провадження [212, с. 375]. 

Аналіз кримінальних проваджень щодо одержання неправомірної вигоди 

службовою особою дає підстави для висновку, що приховування цього злочину 

здійснюють переважно шляхом маскування протиправних дій під законну 

діяльність як з боку посадових осіб, так й осіб, в інтересах яких учинили злочин. 

Зокрема, найпоширенішими способами маскування одержання неправомірної 

вигоди є: фіктивні кредити, укладення фіктивних договорів, використання для 

передання грошей рахунків третіх осіб, фінансування політичної діяльності 

посадової особи, створення спеціальних фондів, порушення правил проведення 

державних закупівель тощо [12; 43]. 
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До способів протидії виявленню та розслідуванню злочинів на стадії 

вчинення одержання неправомірної вигоди належать такі: 

а) значна розгалуженість «функціональних обов’язків» злочинців; 

б) ретельне маскування зв’язків між учасниками злочинної діяльності; 

в) ужиття заходів щодо мінімізації залишених слідів або їх знищення; 

г) ужиття заходів для інсценування окремих обставин події, а саме: 

– створення видимості непов’язаності низки злочинних виявів між собою; 

– створення видимості вчинення не злочинних діянь, а службових 

(дисциплінарних) чи адміністративних правопорушень; 

– створення видимості вчинення злочину іншими особами; 

– створення видимості вчинення не умисних злочинів, а з необережності; 

д) залучення корумпованих зв’язків; 

е) переїзд на тривалий час або на постійно до іншого регіону/країни; 

ж) створення алібі тощо [212, с. 373]. 

Одним із способів подолання протидії розслідуванню є дотримання режиму 

збереження таємниці досудового слідства. З-поміж відомостей, що становлять 

таємницю досудового слідства, можна виокремити такі: 

– відомості про докази відповідно до вимог КПК України (тобто не 

порушуючи прав підозрюваного (обвинуваченого) на ознайомлення з матеріалами 

справи тощо); 

– відомості про перебіг розслідування (сукупність оперативної та 

процесуальної інформації про розслідувану подію, плани майбутніх гласних і 

негласних слідчих (розшукових) дій та їх результати тощо) [288, с. 108]. 

Метою захисту такої інформації загалом є запобігання витоку, знищенню, 

втрати, підроблення, спотворення доказової інформації, унеможливлення загроз 

особі, державі, суспільству; захист особистої таємниці та конституційних прав 

громадян тощо [218, с. 114]. 

Тактика дотримання таємниці досудового слідства в разі протидії 

розслідуванню передбачає виконання низки вимог, а саме: 
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1) визначення переліку відомостей щодо конкретного кримінального 

провадження, що становлять слідчу таємницю. Це пов’язано з етапом 

розслідування та слідчою ситуацією, яка наповнює такий перелік конкретним 

змістом; 

2) встановлення кола осіб, залучених до сфери кримінального судочинства, 

яких необхідно попередити про нерозголошення слідчої таємниці (свідків, 

потерпілих, понятих, експерта, спеціаліста, перекладача та ін.); 

3) попередження зазначених осіб про нерозголошення слідчої таємниці, що 

слід здійснювати в письмовій формі; 

4) обмеження кола осіб, які присутні під час провадження слідчих дій. 

Передусім це стосується резонансних злочинів, коли на огляд місця події 

виїжджають різного рангу керівники силових структур, яких не фіксують у 

протоколі як учасників слідчої дії, або інших осіб. Хоча саме вони можуть давати 

певні вказівки, висувати версії, а потім і розголошувати дані досудового слідства; 

5) обмеження допуску до доказової інформації. Ідеться про витоки 

внаслідок помилок або недоглядів, яких припускаються особи, що ведуть 

розслідування. Таку інформацію розголошують працівники правоохоронних 

органів, причетні до розслідування, через повідомлення в пресі, на телебаченні 

[265, c. 137]; 

6) встановлення особливостей роботи з доказовою інформацією за 

кримінальним провадженням в СОГ (визначення кола обов’язків усіх учасників 

СОГ, встановлення відносин між ними, взаємодія з пресою тільки керівником 

групи, ухвалення рішення про повідомлення певної інформації та її меж 

керівником такої групи та ін.); 

7) встановлення заборони на невмотивоване передання кримінального 

провадження від одного слідчого до іншого (оскільки це може призвести до 

зниження рівня відповідальності слідчих, витоку інформації); 

8) визначення конкретного порядку й алгоритмів взаємодії з оперативними 

працівниками (дозування інформації, необхідної для виконання оперативно-

розшукового заходу, доручення слідчого тощо) [293, с. 115–116]. 
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Способи подолання зазначених форм протидії розслідуванню полягають, 

насамперед, у якісному плануванні й організації кримінального провадження, 

зокрема під час проведення тактичних операцій. 

Ми цілком поділяємо позицію О. І. Ромців, згідно з якою немає особливих 

прийомів подолання протидії; використовують усі наявні виправдані прийоми в 

різних варіаціях або в комплексі та з різною метою щодо конкретних слідчих 

ситуацій і обставин справи. Можна сформувати специфічні комплекси прийомів і 

заходів протидії, що в теорії належать до тактичних операцій [218, с. 150–151]. 

Отже, успіх у подоланні протидії розслідуванню одержання неправомірної 

вигоди забезпечить правильно спланована та своєчасно реалізована відповідна 

тактична операція. 

Тактична операція з подолання протидії передбачає створення необхідних 

умов, що сприяють успішному виконанню окремих завдань щодо запобігання та 

розкриття одержання неправомірної вигоди шляхом дезорієнтування осіб, які 

протидіють, коли в умовах, що склалися, виконати такі завдання іншими засобами 

неможливо або надзвичайно складно [175, с. 46]. 

До конкретних заходів тактичної операції з подолання протидії 

розслідуванню одержання неправомірної вигоди належать: 

– застосування відеозапису перебігу проведення затримання «на гарячому» 

осіб – учасників злочину, передбаченого ст. 368 КК України; 

– одночасне затримання всіх членів корупційної схеми хабарництва, 

причетних до нього; 

– обов’язкове вилучення оригіналів документів, що підтверджують місце 

роботи й посадові інструкції підозрюваного для запобігання звільненню його з 

посади «датою, що минула»; 

– проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, максимально 

відкритих для громадськості (відповідно до слідчої ситуації), за можливості – 

з висвітленням у засобах масової інформації справжніх обставин справи; 

– застосування аудіо-, відеозапису перебігу проведення перших допитів 

осіб, які вчинили злочин, заявників, свідків;  
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– одночасне проведення обшуків у різних місцях щодо осіб, задіяних у 

корупційній схемі хабарництва: групові обшуки в їхніх помешканнях, службових 

кабінетах, дачах, гаражах тощо; 

– повторні слідчі (розшукові) дії відповідно до нововиявленої доказової 

інформації. 

Під час формування відповідної тактичної операції можуть використовувати 

слідчі хитрощі, дезінформацію, психологічний вплив, проте в межах правових 

норм, які гарантують дотримання прав людини. 

Слідча хитрість як психологічний метод – це тактичний прийом або 

сукупність прийомів, розраховані на те, що особи, які протидіють розслідуванню, 

можуть усупереч своїм намірам повідомити правдиву інформацію; сутність таких 

«психологічних прийомів» полягає в умілому маневруванні інформацією, а отже, 

не є обманом, і призводити до того, що зацікавлені в приховуванні істини особи, 

застосовуючи ці прийоми, помиляться [26, с.156; 159; 266; 299]. 

Дезінформацією вважають: пряме приховування фактів; тенденційний 

підбір даних; порушення логічних і часових зв’язків між подіями; повідомлення 

правдивої інформації в такому контексті (з додаванням помилкових натяків), щоб 

її сприймали як брехню; повідомлення важливих даних на яскравому тлі 

відомостей, що відволікають увагу; змішування однорідних думок і фактів; 

повідомлення інформації такими словами, які можна тлумачити по-різному; 

незгадування ключових деталей факту [219, с. 58]. 

Процес дезінформування розрахований на чинення психічного впливу на 

особу, яка протидіє розслідуванню.  

Тактична протидія між слідчим і підозрюваним має, насамперед, 

інтелектуальний характер, якому властива специфічна форма – боротьба за 

інформацію. Загальна мета таких методів впливу – дезорганізувати інтелектуальні 

зусилля супротивника, внести хаос в його плани [241, с. 120]. 

Під час вивчення тактичних прийомів проведення слідчих (розшукових) дій 

у кримінальному провадженні за ст. 368 КК України однозначно простежується 

вміле маневрування психологічними рисами конкретної особи – підозрюваного, 
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свідка, потерпілого. Тому слідчий, використовуючи пізнавальні методи обробки 

інформації, що надходить у процесі реалізації тактичної операції з подолання 

протидії розслідуванню одержання неправомірної вигоди службовою особою: 

1) використовує таку інформацію, що викликає прогнозовану реакцію: 

змушує особу, яка вчинила злочин, відмовитися від активної протидії; дати 

правдиві показання тощо; 

2) запобігає власним правовим помилкам, яких припустилися на 

початковому етапі кримінального провадження; 

3) встановлює взаємозалежну послідовність проведених слідчих 

(розшукових) дій і відповідних їм тактичних прийомів;  

4) синтезує та аналізує дії учасників кримінального провадження; 

5) інтерпретує вихідну інформацію про отримання неправомірної вигоди, 

що ґрунтується на вивченні слідів злочину, і трансформує у відповідну тактичну 

операцію; 

6) усуває недоліки та прорахунки початкового, подальшого й завершального 

етапів кримінального провадження з розслідування одержання неправомірної 

вигоди. 

У наукових джерелах визначено різновиди тактичних операцій у межах 

подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності. Їх 

цілком можуть застосовувати й під час подолання протидії розслідуванню 

одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

1. Тактична операція «Пастка». Тактичну операцію проводять у разі 

одержання слідчим пропозиції співпрацювати зі злочинцями на їх боці. Тому в 

цьому випадку з метою подолання протидії є сенс застосувати таку тактичну 

комбінацію, як «Пастка». Зміст її полягає в тому, що слідчий, попередньо 

спланувавши її з оперативним працівником, приймає пропозицію співпрацювати 

зі злочинцями. Тут важливим моментом є повний технічний та організаційний 

контроль такої ситуації за допомогою оперативно-технічних засобів, який 

покладають в обов’язок супроводу оперативному працівникові. Під час такої 

тактичної гри слідчий отримує можливість ознайомитися з планами 
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підозрюваного (обвинувачуваного), дізнатися місцезнаходження додаткових 

доказів і злочинців, а після закінчення – цілком морально нейтралізувати 

підозрюваного (обвинувачуваного) й упевнити його в неможливості та 

безглуздості подальшої протидії. Під час проведення цієї тактичної операції 

слідчий та оперативний працівник мають бути готові швидко реагувати на зміни в 

слідчій ситуації, мати напоготові всі необхідні документи й інші засоби для 

проведення невідкладних слідчих дій (затримання, обшук, тимчасовий доступ до 

речей і документів тощо) [218, с. 151]. 

2. Тактична операція «Вкид». Зміст цієї тактичної операції полягає в 

розробленні й повідомленні підозрюваному або підозрюваним неправдивої 

інформації про місця проведення слідчих дій, зміст діяльності слідчого, тактичні 

особливості ведення розслідування, місцеперебування важливого свідка тощо, для 

дезінформування обвинувачуваних і провокування їх на дії, що засвідчать їхні 

злочинні наміри або нададуть можливість здобути нові докази їхньої 

протиправної діяльності. Важливим моментом у цій ситуації є виключний 

розподіл обов’язків і ролей між слідчим й оперативним працівником, у якому 

хтось є «головним ворогом» підозрюваного, а хтось – особою, що надає певну 

допомогу й доводить відповідну інформацію до нього. Ключовим моментом у 

цьому випадку є також повна фіксація оперативно-технічними засобами всього 

процесу проведення операції та її результатів [218, с. 151–152]. 

3. Тактична операція «Щит». Основною метою підозрюваних під час 

здійснення протидії розслідуванню є знищення відповідних доказів їхньої 

злочинної діяльності та нейтралізація свідків. Тому метою цієї тактичної операції 

є впровадження комплексу процесуальних, організаційних та інших заходів для їх 

збереження і безпеки. Важливим аспектом є відповідна координація зусиль під 

час проведення такої операції та відповідальність виконавців щодо впровадження 

комплексу зазначених дій [218, с. 153]. 

На підставі вивчених наукових джерел і дослідження слідчої практики 

пропонуємо у випадках протидії розслідуванню одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, що полягає в чиненні тиску, висловлюванні погроз щодо 
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життя, здоров’я учасників кримінального провадження, знищення їхнього майна, 

проводити тактичну операцію «Захист». Вона ґрунтується на реалізації положень 

законів України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» [204] та «Про державний захист працівників суду і 

працівників правоохоронних органів» [202]. У цих документах передбачено 

спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки осіб, які потрапили у сферу 

кримінального процесу, – це здійснення правових, організаційних, технічних або 

інших заходів, спрямованих на захист життя, здоров’я, житла, майна, честі, 

гідності таких осіб від протиправних посягань з метою створення комфортних 

умов для здійснення й забезпечення правосуддя. 

Наразі наявні певні проблеми щодо застосування положень Закону України 

«Про забезпечення осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», у яких 

серед таких суб’єктів ідеться про підозрюваного, потерпілого, свідка, перекладача, 

експерта, спеціаліста та ін. Водночас у низці наукових джерел, зокрема й на 

монографічному рівні [61, с. 6, 9; 129, с. 14; 188, с. 11], неодноразово акцентували 

на необхідності розширення кола таких суб’єктів і долученні до них осіб, які на 

конфіденційній основі співпрацюють з оперативними підрозділами, та інших, які 

беруть безпосередню участь у здійсненні кримінального процесу (статист, секретар 

судового засідання, заставодавець, співмешканці, друзі та інші особи, через яких 

здійснюють тиск на учасників кримінального процесу) [218, с. 158].  

З-поміж проблем цього напряму, які досі не врегульовано в кримінальному 

процесуальному законодавстві України, слід виокремити такі: питання, пов’язані з 

визначенням критеріїв (підстав) застосування такого заходу безпеки, як 

нерозголошення відомостей про особу, взяту під захист; питання щодо 

обов’язкової перевірки свідчень таких осіб у разі виникнення сумнівів щодо їх 

правдивості та загалом щодо допустимості показань «анонімних» свідків (особу 

свідка фактично не перевіряють, оскільки не передбачено відповідної 

процедури) [119]. 
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Загалом заходи, які можуть застосовувати в межах забезпечення безпеки 

учасників кримінального судочинства, поділяють на: загальнопопереджувальні, 

оперативно-розшукові, процесуальні, спеціальні [267, c. 365]. 

До основних заходів безпеки щодо працівників суду та правоохоронних 

органів належить забезпечення їхньої особистої безпеки: надання особистої 

охорони й охорони житла, видача зброї та спеціальних засобів захисту тощо [218, 

с. 164]. 

У випадках активної діяльності злочинців щодо посягання на безпеку 

працівника суду або правоохоронного органу слід вдатися до кардинальніших 

заходів і передбачити можливості, надані базовим законом, аж до переміщення в 

безпечне місце або переведення на інше місце роботи. 

Можливим є створення певної легенди з оформленням відповідних 

процесуальних документів, зміною особистих даних, а у випадках особливої 

небезпеки – зміною зовнішності тощо [251, с. 387], а також за наявності 

відомостей щодо неправомірного впливу на потерпілого – його тимчасове 

поміщення в безпечне місце [116, с. 77]. 

Необхідність у забезпеченні безпеки свідків у кримінальному провадженні 

за злочином, передбаченим ст. 368 КК України, можуть засвідчувати певні 

індикатори їхньої поведінки, а саме: зміна способу життя; виїзд у невідомому 

напрямку з місця проживання або взагалі його зміна; активне забезпечення 

особистої охорони (придбання зброї, найняття охорони, звернення до приватних 

охоронних і детективних агентств тощо); немотивований продаж свого майна; 

зміна показань, ухилення від явки до слідчого тощо [218, с. 168]. 

Умовно заходи безпеки щодо захисту свідка можна поділити на дві групи. 

Першу групу становлять заходи безпеки, що реалізують у межах процесуальних 

повноважень слідчого, прокурора, суду або судді. Ідеться про забезпечення 

конфіденційності відомостей про особу та закритий судовий розгляд, дистанційна 

участь у досудовому провадженні, пред’явлення для впізнання позавізуальних й 

аудіоспостережень тощо. До другої групи належать заходи забезпечення 

особистої фізичної безпеки. Це особиста охорона, охорона житла й майна; 
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використання технічних засобів контролю, прослуховування телефонних та інших 

переговорів, візуальне спостереження; заміна документів і зміна зовнішності; 

зміна місця роботи або навчання; переселення до іншого місця проживання; 

влаштування до дошкільної виховної установи або установи органів соціального 

захисту населення тощо [25, с. 9]. 

Застосування криміналістичних засобів і методів у тактичній операції з 

подолання протидії розслідуванню одержання неправомірної вигоди службовою 

особою може сприяти виявленню закономірностей, що позначаються на 

позитивному вирішенні слідчої ситуації, загалом сприяє трансформуванню 

оперативної та іншої орієнтуючої інформації про обставини корупційного 

злочину в докази в кримінальному провадженні. 

Цілком слушною видається думка Ю. М. Чорноус, згідно з якою основний 

зміст методико-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів за таких 

умов становлять відповідні рекомендації, які стосуються діяльності органів 

досудового розслідування України на початковому й подальших етапах 

розслідування, організації міжнародного співробітництва, особливостей 

проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій, НСРД у процесі 

розслідування певних видів (груп) злочинів [277, с. 413]. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Висвітлено технічний аспект проведення тактичної операції із затримання 

чиновника-хабарника під час одержання неправомірної вигоди. Встановлено, що 

підготовка до операції щодо затримання (захоплення) хабарника передбачає два 

елементи: отримання уповноваженою особою предмета хабаря, його маркування 

(помітки), огляду в присутності понятих і відповідного оформлення, що забезпечує 

подальшу ідентифікацію відповідних засобів, одержання доказів контакту 

одержувача хабаря з поміченим предметом. Процес маркування предмета хабаря та 

складання протоколу огляду має бути зафіксовано за допомогою відеозапису, а 
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предмет неправомірної вигоди, крім того, сфотографовано. Такі матеріали є 

додатком до протоколу, тож разом з ним мають доказове значення. 

2. Відповідно до нових змін в антикорупційному законодавстві України, 

розроблено програму допиту викривача як учасника кримінального провадження 

про одержання неправомірної вигоди. Програма визначає предмет допиту, 

питання допиту, їх класифікацію.  

3. Потребують узгодження положення КПК (ст. 41) і Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» (ст. 8) про можливість і підстави проведення 

оперативними підрозділами НСРД. Це має важливе значення під час 

документування та розслідування одержання неправомірної вигоди. 

4. Під час здійснення прокурором процесуального керівництва 

розслідування одержання неправомірної вигоди важливими є його вказівки та 

доручення, а також рекомендації слідчому або оперативному працівнику щодо: 

– забезпечення законності у використанні аудіо-, відеоматеріалів, що надані 

заявником про вчинення злочину, передбаченого ст. 368 КК України; 

– підготовки ухвали про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні 

службової особи, що одержала неправомірну вигоду; 

– обґрунтування постанови про проведення спеціального слідчого 

експерименту з метою унеможливлення провокування службової особи на 

отримання хабаря. 

Науково-методичне процесуальне керівництво прокурора щодо проведення 

слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні про одержання 

неправомірної вигоди є одним із головних засобів здійснення законності 

використання їх результатів у доказуванні. 

5. Серед способів усунення протидії в кримінальному провадженні про 

одержання неправомірної вигоди запропоновано тактичну операцію з подолання 

протидії розслідуванню злочину. У випадках чинення тиску, висловлювання 

погроз щодо життя, здоров’я учасників кримінального провадження, знищення 

їхнього майна рекомендовано проводити тактичну операцію «Захист». 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У висновках дисертації сформульовано наукові положення та отримано 

результати, що в сукупності розв’язують важливе наукове завдання розроблення 

теоретичних положень і науково обґрунтованих рекомендацій щодо організації і 

тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. Найсуттєвішими з них є такі: 

1. Наукові дослідження щодо проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою поділяють на 

праці навчального та науково-практичного спрямування, у яких виокремлено 

кримінальні процесуальні, криміналістичні й оперативно-розшукові проблеми. У 

вітчизняних наукових джерелах висвітлено переважно питання проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема в кримінальних провадженнях за 

ст. 368 КК України, а комплексного дослідження досі не здійснено.  

2. З огляду на те, що в КПК України немає норми, яка містила б перелік 

слідчих (розшукових) дій, і на підставі наявних наукових класифікацій 

виокремлено види слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. Теоретико-прикладне значення для 

розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України, має їх поділ на 

невідкладні й інші – початкові і наступні. 

3. Типові слідчі ситуації під час розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою обумовлюють алгоритмізацію дій слідчого щодо їх 

вирішення. Такі алгоритми є підґрунтям і формують програми розслідування 

злочинів, передбачених ст. 368 КК України. Відповідно до типових слідчих 

ситуацій етапів кримінального провадження запропоновано реалізувати 

алгоритми (програми) розслідування у вигляді тактичних операцій. На 

початковому етапі в сприятливій слідчій ситуації проводять тактичну операцію 

«Затримання службової особи – хабарника», у ситуації інформаційної 

невизначеності – тактичну операцію «Збір інформації про злочин». У цих двох 



223 

 

ситуаціях можуть реалізовувати тактичну операцію «Груповий обшук». На 

подальшому етапі проводять тактичну операцію «Подолання протидії 

розслідуванню», а також «Захист» щодо учасників кримінального провадження, 

життю, здоров’ю або майну яких загрожує небезпека у зв’язку з їх участю у 

справі.  

4. Огляд під час розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України, 

має на меті об’єктивне закріплення обстановки та слідів злочину, що забезпечує 

збирання доказів й унеможливлює надалі висунення версії підозрюваного про 

підкидання предмета неправомірної вигоди. У контексті аналізу одного з 

найпоширеніших його – огляду службового кабінету, де відбулося передання 

предмета неправомірної вигоди, доведено ефективність використання 

ексцентричного методу з вимірюванням відстаней між визначеними об’єктами 

обстановки та предметами й фіксуванням їх у протоколі, а також фотозйомкою 

виявлених слідів. Огляд електронних документів службової діяльності осіб, які 

одержали неправомірну вигоду, передбачає з’ясування низки технічних питань, 

пов’язаних із генерацією, використанням і знищенням особистого ключа, 

формуванням його сертифіката. Із цією метою рекомендовано залучати 

спеціалістів у галузі комп’ютерної техніки та програмування. 

5. Успішних результатів обшуку в процесі розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою досягають завдяки використанню 

чинника раптовості, рефлексивного мислення уповноваженими особами, 

спостереження за функціонально-психологічними виявами поведінки 

обшукуваного й інших тактичних прийомів. Обшук особи, як і освідування, 

забезпечує виявлення та вилучення слідів СХР, якою помічали предмет 

неправомірної вигоди, з рук й одягу службової особи. 

«Груповий обшук» як тактичну операцію одночасно проводять у 

співучасників злочинного ланцюжка одержання неправомірної вигоди, на різних 

об’єктах, у службових кабінетах тощо. Правильний вибір моменту таких обшуків 

запобігає витоку інформації про викриття злочинців, знищенню слідів 

корупційної діяльності. За одночасного проведення обшуків у різних місцях 
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заздалегідь готують відповідні засоби пошуку, формують групи та добирають їх 

учасників. 

6. Тактика допиту під час розслідування злочинів, передбачених ст. 368 

КК України, ґрунтується на типових програмах допиту заявника (потерпілого), 

свідка (понятого, експерта), підозрюваного (обвинуваченого), посередника в 

переданні предмета неправомірної вигоди. Під час допиту з’ясовують: обставини, 

що пов’язані з подією злочину; відомості, що характеризують особу учасників 

кримінального провадження; інформацію про відносини між службовою особою – 

корупціонером та іншими особами, наявність співучасників злочину; 

характеристика наслідків злочину, вид і розмір шкоди, завданої ним. 

Одночасний допит не рекомендовано проводити між особами, які 

перебувають у службовій залежності один від одного, щоб запобігти негативному 

впливу корупціонера на підлеглого працівника.  

7. Отримані зразки для порівняльного дослідження є необхідною умовою 

призначення та проведення експертиз у кримінальних провадженнях за ст. 368 

КК України. Відповідність зразків вимогам якості, безсумнівності походження, 

необхідної кількості, відтворюваності й порівнюваності під час їх відбору 

забезпечують спеціалісти в галузях: трасології, почеркознавства, технічної 

експертизи документів, матеріалів, речовин і виробів, комп’ютерних технологій. 

8. Проведення експертиз під час розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою є ефективним і важливим засобом встановлення 

механізму злочину, ідентифікації порівняльних зразків та слідів підозрюваного, 

предмета неправомірної вигоди, його упаковки, отримання і використання інших 

доказів, які формують лише шляхом залучення спеціальних знань експерта. У 

кримінальних провадженнях за ст. 368 КК України найчастіше проводять: 

криміналістичні експертизи (технічні експертизи документів, почеркознавчі, 

авторознавчі й лінгвістичні дослідження, трасологічні експертизи); матеріалів, 

речовин і виробів; економічні; відеозвукозапису; товарознавчі експертизи. 

9. Найефективнішим є розслідування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою за умови планування тактичних операцій як алгоритмізованих 
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комплексів слідчих (розшукових) дій, види та програми реалізації яких 

обумовлені слідчими ситуаціями в конкретному кримінальному провадженні. 

Удосконалення техніко-криміналістичного й науково-методичного забезпечення, 

тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

злочинів, передбачених ст. 368 КК України, сприяє подальшому розвитку змісту 

та структури тактичних операцій. Перспективним шляхом розвитку технічної 

складової забезпечення слідчих (розшукових) дій є використання сучасних 

науково-технічних засобів і розроблення спеціальної техніки, що дає змогу 

наносити спеціальні помітки на різні матеріали предметів неправомірної вигоди, 

які мають тривалий термін зберігання. 

Розроблена типова програма допиту викривача службової особи, яка вимагає 

або одержала неправомірну вигоду, відповідає сучасним завданням криміналістики 

з вивчення, узагальнення та впровадження новел законодавства України в 

правозастосовну практику.  

Важливою формою науково-методичного забезпечення проведення слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування злочинів, передбачених ст. 368 

КК України, є рекомендації, вказівки та доручення прокурора – процесуального 

керівника досудового розслідування. Вони є одним із головних засобів здійснення 

законності використання результатів слідчих (розшукових) дій у кримінальному 

процесуальному доказуванні одержання неправомірної вигоди службовою 

особою. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

РЕЗУЛЬТАТИ 

узагальнення анкетування слідчих, оперативних працівників,  

інспекторів-криміналістів НПУ (300 респондентів) щодо питань проведення 

слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні  

за ст. 368 КК України, у відсотках 

 

№  

з/п 

Питання Слідчі 

 

Опера-

тивні 

праців-

ники  

Інспек-

тори-

кримі-

налісти  

Серед-

ній % 

1. Загальний стаж слідчої роботи:     

 а) до 3 років 30,8 24,5 35 30,1 

 б) 3–5 років 10,2 15,1 15 13,4 

 в) 6–10 років 23,0 28,3 30 27,1 

 г) понад 10 років 36,0 32,1 20 29,4 

      

2. Із чим, на Ваш погляд, пов’язані головні 

недоліки в процесі розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою: 

    

 а) недосконалість законодавчої бази 20,5 18,9 25 21,5 

 б) протидія розслідуванню 28,2 39,6 27,5 31,8 

 в) відсутність належного матеріально-

технічного забезпечення для документування 

протиправних дій (що саме необхідно) 

28,4 24,5 27,5 26,8 

 г) недостатня кількість кваліфікованих 

спеціалістів і судових експертів, спеціальні 

знання яких використовують під час 

розслідування 

33,3 22,6 32,5 29,5 

 д) інше 5,1 5,7 5 5,3 

      

3. Види слідчих (розшукових) дій, які Ви 

проводили (або вважаєте їх проведення 

необхідним) під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою: 

    

 а) огляд місця події (огляд місцевості) 70,0 58,5 37,5 55,3 

 б) огляд приміщення (огляд житла чи іншого 

володіння особи) 

30,0 60,4 47,5 46,0 

 

 в) огляд речей 35,0 67,9 52,5 51,8  

 г) огляд документів 40,0 43,9 35,0 39,6  

 д) освідування особи 60,0 85,2 17,5 54,2  

 е) обшук 97,2 83,0 75,0 85,0  

 ж) отримання зразків для експертизи 33,7 37,7 45,0 38,8  

 и) допит 86,9 71,7 65,0 74,5  

 к) одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб 

48,4 40,9 35,6 41,6  

 л) пред’явлення для впізнання 7,7 10,7 10,0 9,5  
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 м) слідчий експеримент 14,5 16,5 12,5 14,5  

 н) залучення спеціаліста в слідчі (розшукові) дії 38,7 39,6 32,5 37,0  

 п) призначення та проведення експертизи 74,3 73,4 72,5 73,4  

      

4. Види негласних слідчих (розшукових) дій, які 

Ви проводили (або вважаєте їх проведення 

необхідним) під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою: 

    

 а) аудіо-, відеоконтроль особи 89,7 91,4 87,5 89,5  

 б) арешт, огляд і виїмка кореспонденції 15,4 17,5 30 21,0  

 в) зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж 

59,0 54,6 37,5 50,4  

 г) зняття інформації з електронних 

інформаційних систем 

41,0 36,5 32,5 36,7  

 д) обстеження публічно недоступних місць, 

житла чи іншого володіння особи 

25,6 18,7 15 19,8  

 е) установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу 

15,4 9,0 15 13,1  

 ж) спостереження за особою, річчю або місцем 74,4 48,2 37,5 53,4  

 и) моніторинг банківських рахунків 38,5 49,6 47,5 45,2  

 к) аудіо-, відеоконтроль місця 46,1 51,3 40 45,8  

 л) контроль за вчиненням злочину (у виді 

спеціального слідчого експерименту) 

93,7 98,7 79,5 90,6  

 м) виконання спеціального завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи 

чи злочинної організації 

12,8 12,3 12,5 12,5  

 н) негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження 

15,3 4,5 7,5 9,1  

      

5. У більшості випадків розслідування 

одержання неправомірної вигоди 

на початковому етапі кримінального 

провадження складається: 

    

 а) сприятлива слідча ситуація (наявність 

достатньої інформації про особу злочинця, 

спосіб учинення злочину, слідову картину  

й інші обставини одержання неправомірної 

вигоди) 

36,1 37,7 42,5 38,8  

 б) ситуація інформаційної невизначеності 

(наявність інформації лише про окремі 

обставини хабарництва) 

58,6 54,7 52,5  55,3 

 в) наявна провокація хабаря 4,5 17,7 5 9,0  

 г) інше 0,5 0 0 0,2  

      

6. Чи вважаєте Ви доцільним проведення 

тактичних операцій як комплексу слідчих і 

негласних слідчих (розшукових) дій для 

викриття хабарника, документування його 

злочинних дій: 

    

 а) так 93,7 95,6 78,3 89,2 

 б) ні 6,3 4,4 21,7 10,8 
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 в) інше 0 0 0 0 

      

7. Чи вважаєте Ви потрібними програми допиту 

(типовий перелік запитань окремо до 

учасників кримінального провадження 

про одержання неправомірної вигоди): 

    

 а) так 76,8 84,5 68,7 76,7 

 б) ні 18,7 15,5 31,3 21,8 

 в) інше 4,5 0 0 1,5 

      

8. Чи складаєте Ви письмовий план 

розслідування кримінального провадження 

про одержання неправомірної вигоди: 

    

 а) так  56,4 – – 56,4 

 б) ні 45,6 – – 45,6 

      

9. До проведення яких слідчих (розшукових) дій 

під час розслідування злочину, передбаченого 

ст. 368 КК України, Ви залучали спеціаліста: 

    

 а) допит 10,3 20,7 32,5 21,2 

 б) пред’явлення для впізнання 8,7 13,2 15 12,0 

 в) обшук 87,0 90,5 77,5 85,0 

 г) огляд (зокрема освідування) 95,3 86,7 57,5 80,0 

 д) слідчий експеримент 15,4 18,3 15 16,2 

 е) отримання зразків для експертизи 43,6 67,9 37,5 49,7 

 ж) НСРД 46,1 76,4 20 47,5 

 и) інші 2,5 5,8 12,5 7,0 

      

10. Які ситуації є типовими для початку 

розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою: 

    

 а) передання предмета неправомірної вигоди 

вже відбулося, проводять розслідування 

20,5 34,0 27,5 30,7  

 б) наявна достовірна інформація про готування 

до одержання неправомірної вигоди (підготовка 

до затримання хабарника) 

12,8 26,4 22,5 20,6  

 в) суб’єкта злочину затримано на місці його 

вчинення з предметом неправомірної вигоди 

66,7 68,0 57,5 64,0  

 г) провокація неправомірної вигоди 4,2 0 2,5 2,5 

      

11. Типовими місцями проведення обшуку в 

кримінальних провадженнях про одержання 

неправомірної вигоди службовою особою є: 

    

 а) службове приміщення, де працює суб’єкт 

злочину 

85,7 90,2 75,5 83,8 

 б) житло чи інше володіння особи (зокрема 

автомобіль) 

70,5 80,7 87,5 80,0 

 в) вищі за підпорядкуванням службовця-

корупціонера установи, організації; 

підприємства, що є філіями або комерційними 

партнерами 

25,4 42,3 25,0 30,9 
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 г) інші місця (приміщення бухгалтерії, місце 

зустрічі фігурантів злочину тощо) 

34,3 45,0 29,5 36,3 

      

12. Чи часто Ви проводили (або брали участь 

у проведенні) одночасних обшуків у різних 

місцях під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди («групові обшуки»): 

    

 а) так 75,3 71,7 52,7 66,6 

 б) ні 21,1 28,3 46,3 31,9 

 в) проведення «групових обшуків» у цих 

справах є недоцільним 

1,6 0 1,0 0,9 

 г) інше 2,0 0 0 0,7 

      

13. Які із зазначених об’єктів найчастіше 

вилучають під час огляду (або обшуку) у 

кримінальних провадженнях про одержання 

неправомірної вигоди службовою особою: 

    

 а) грошові банкноти 97,4 92,4 90 93,3 

 б) документи з відбитками печаток і штампів 25,6 58,5 37,5 40,5 

 в) документи, що посвідчують особу або 

надають певні права 

18,0 39,6 12,5 23,4 

 г) електронні документи 36,6 35,8 15 29,1 

 д) документи з рукописними текстами 

й підписами 

30,5 43,4 

 

12,5 28,8 

 е) сліди рук, взуття, транспортних засобів, 

мікрооб’єкти тощо 

22,8 20,7 17,5 20,3 

 ж) грошові банкноти, інші матеріальні об’єкти з 

наявними на них спеціальними хімічними 

речовинами 

97,1 90,5 62,5 83,4 

 и) мобільні телефони, комп’ютерна техніка, 

фото- та відеотехніка 

71,8 88,6 50 70,1 

 к) транспортні засоби 15,4 13,2 17,5 15,4 

 л) аудіо- та відеозаписи, обладнання, що 

використовували для запису 

61,5 60,4 30 50,6 

 м) інше 0 0 5,0 1,7 

      

14. Свідками одержання неправомірної вигоди 

службовою особою були: 

    

 заявник, якщо кримінальне провадження 

розпочато відповідно до його заяви 

93,8 94,7 – 94,2  

 очевидці передавання-отримання неправомірної 

вигоди 

35,6 39,4 – 37,5 

 керівники підозрюваного 24,5 29,5 – 27,0  

 колеги службової особи, хабародавача, 

посередника, їхні родичі, близькі особи, друзі  

та інші 

15,3 14,4 – 14,8 

      

15. Під час розкриття злочину, передбаченого 

ст. 368 КК України, одержання змивів 

із долонь рук особи, яка одержала 

неправомірну вигоду, проводять: 
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 а) під час огляду місця події 18,7 20,7 42,1 27,2 

 б) у процесі затримання особи відповідно до 

ст. 208 КПК України 

84,5 54,7 31,5 56,9 

 в) під час освідування особи 94,5 81,1 58,2 78,0 

 г) під час обшуку особи 34,6 15,0 40,6 30,0 

 д) інше 0 0 0 0 

      

16. Які форми спеціальних знань Ви найчастіше 

використовуєте під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди: 

    

 а) призначення судових експертиз 43,6  – – 43,6 

 б) участь спеціаліста в слідчих (розшукових) 

діях 

36,0 – – 36,0 

 в) попередні дослідження (дослідження об’єктів 

безпосередньо під час огляду місця події тощо) 

18,0 – – 18,0 

 г) перевірка об’єктів за криміналістичними 

обліками 

15,4 – – 15,4 

 д) консультування зі спеціалістами 23,1 – – 23,1 

 е) безпосереднє використання техніко-

криміналістичних засобів слідчим 

41,0 – – 41,0 

 ж) допомога спеціаліста в складанні 

фототаблиць, планів і схем 

25,6 – – 25,6 

      

17. Чи існує протидія розслідуванню одержання 

неправомірної вигоди службовою особою: 

    

 а) так 72,5 85,8 90,0 82,8 

 б) ні 27,5 14,2 10,0 7,2 

      

18. Способами протидії розслідуванню 

одержання неправомірної вигоди були: 

    

 а) приховування злочину 39,3 45,6 – 42,4 

 б) корумпування посадових осіб 

правоохоронного органу 

78,6 84,0 – 81,3 

 в) дача неправдивих показань 30,4 34,5 – 32,4 

 г) фальсифікація доказів 20,3 15,6 – 17,9 

 д) знищення матеріалів кримінального 

провадження 

0,6 0 – 0,3 

 е) знищення доказів у кримінальному 

провадженні 

3,6 5,6 – 4,6 

 ж) застосування фізичного та психологічного 

впливу щодо учасників досудового слідства 

35,6 36,8 – 36,2  

 и) негативне висвітлення процесу розслідування 

в засобах масової інформації 

16,8 15,4 – 16,1 

      

19. Які види експертиз Ви призначали (або 

вважаєте їх проведення необхідним) під час 

розслідування одержання неправомірної 

вигоди службовою особою: 

    

 а) матеріалів, речовин і виробів (дослідження 

СХР) 

80,0 60,4 60,0 66,8  

 б) почеркознавчі, авторознавчі та лінгвістичні 72,5 56,6 32,5 53,9  



261 

 

 в) технічні експертизи документів 45,0 56,6 47,5 49,7  

 г) трасологічні 31,9 37,7 10,0 26,5  

 д) економічні (бухгалтерського, податкового 

обліку та звітності, документів про економічну 

діяльність підприємств й організацій, 

документів фінансово-кредитних операцій) 

62,5 41,5 42,5 48,8  

 е) товарознавчі 10,0 24,5 12,5 15,7  

 ж) автотоварознавчі 10,3 11,3 7,5 9,7  

 и) військового майна 9,7 2,8 5 5,8  

 к) відеозвукозапису 47,5 66,0 27,5 47,0  

 л) психологічні 13,2 15,0 7,5 11,9  

 м) психіатричні 7,6 16,9 5,0 9,8  

 н) інші 1,6 0 2,5 1,4 

      

20. За якими підставами судові експерти 

аргументують неможливість проведення 

судової експертизи під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою 

особою: 

    

 а) неякісні матеріали, які надані на дослідження 48,7 – 55,0 51,8 

 б) недостатність наданих матеріалів 61,6 – 37,5 49,5 

 в) поставлені питання не належать до 

компетенції експерта 

15,4 – 30,0 22,7 

 г) відсутність необхідної методики 10,2 – 12,5 11,35 

 д) експертна спеціальність не запроваджена в 

експертному підрозділі 

5,1 – 5,0 5,0 

 е) за іншими підставами 2,7 – 2,5 2,6 

      

21. Взаємодія між слідчими й оперативними 

працівниками під час розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою 

особою виявлялася у: 

    

 а) спільному обговоренні матеріалів ОРС, 

плануванні, підготовці та здійсненні тактичних 

операцій  

40,2 45,1 – 42,6 

 б) погодженні та спільному прийнятті рішення в 

разі надходження до НПУ заяв і повідомлень 

про вчинення злочину 

34,1 21,3 – 27,7 

 в) участі в СОГ 72,1 70,6 – 71,3 

 г) виконанні співробітниками оперативних 

підрозділів вказівок і доручень слідчих 

96,2 98,2 – 97,2 
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Додаток Б 

 

ТИПОВІ ПРОГРАМИ ДОПИТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ  

ЗА СТ. 368 КК УКРАЇНИ 

 

Типова програма допиту заявника про злочин,  

передбачений ст. 368 КК України 

 

Предмет допиту заявника про вимагання або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою становлять відомості, які умовно поділяють на групи:  

1. Характеристика відносин із службовою особою. 

2. Обставини домовленості (або вимагання) неправомірної вигоди та 

причини її давання. 

3. Характеристика предмета неправомірної вигоди (вид, вартість, розмір, 

джерело походження; вид упаковки тощо). 

4. Обстановка передавання неправомірної вигоди. 

5. Відомості щодо вимагання службовою особою неправомірної вигоди.  

6. Результати дій службової особи після одержання неправомірної вигоди. 

 

Головним тактичним прийом допиту заявника є деталізація його показань. 

 

Групи запитань під час допиту заявника: 

 

1. Питання загального характеру:  

З ким і чому Ви радилися щодо звернення до правоохоронного органу із 

заявою про неправомірну вигоду?  

Що спонукало заявника повідомити правоохоронним органам про факт 

одержання неправомірної вигоди (несприйняття корупційної діяльності 

службових осіб, особиста ворожість до осіб, які брали участь у цьому злочині, 

порушення його особистих інтересів, підвищення по службі, одержання 

престижної роботи тощо)? 

Чи є Ваше рішення повідомити про злочин добровільним, якщо так, то 

якими обставинами можете це засвідчити?  

 

2. У разі вимагання в заявника неправомірної вигоди:  

Коли та за яких умов заявник познайомився зі службовою особою?  

З якого приводу до неї звертався? 

Ким посадовець працює, його прізвище, ім’я, по батькові? (Якщо ці дані 

заявнику невідомі, або відомі неточно, необхідно з’ясувати особисті прикмети й 

особливості зовнішності особи вимагача) 

Учиненням яких дій погрожувала службова особа? 

Чи не виконала ця особа свої погрози?  

Кому було відомо про такі погрози? 

Чи оскаржували незаконні дії службової особи, кому та в якій формі? 
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Чи змінювалися взаємини до вимагання та після отримання службовою 

особою неправомірної вигоди? 

Чи не виконувала особа, стосовно якої здійснювали вимагання, з власної 

ініціативи прихований аудіо- або відеозапис своїх зустрічей з посадовою особою-

вимагачем, якщо так, то де, на якій апаратурі та де зберігаються матеріали 

записів? (У разі якщо такі записи провадили, їх необхідно негайно після 

проведення допиту вилучити) 

Кому ще відомо про факт запису розмов з чиновником-вимагачем?  

 

3. Щодо передумов та обставин домовленості надання неправомірної 

вигоди:  

Поясніть, у чиїх інтересах Ви діяли – у власних або іншої особи (кого саме?) 

Чи діяли Ви законним шляхом задоволення свого інтересу?  

Хто запропонував вирішити питання за допомогою неправомірної вигоди?  

Хто обирав місце передавання неправомірної вигоди і чому? 

 

4. Характеристика відносин з вигодонабувачем:  

Чи намагалися Ви самостійно встановити взаємовідносини зі службовою 

особою?  

Коли, де, за яких обставин, у якій обстановці та у зв’язку із чим Ви 

познайомилися з вигодонабувачем? 

 

5. Обставини й обстановка передавання предмета неправомірної вигоди:  

Де, коли (точна дата і час), кому надано (чи передано для вручення) предмет 

неправомірної вигоди?  

Що було предметом неправомірної вигоди, її вартість, ознаки, упакування? 

 

6. Супутні обставини надання неправомірної вигоди:  

Які джерела придбання Вами предмета неправомірної вигоди?  

З ким Ви придбавали ці об’єкти, коли й де? 

 

7. Характеристика діяльності службової особи, обумовлена наданням 

неправомірної вигоди:  

Якого досягнуто результату після одержання службовою особою 

неправомірної вигоди, чи задовольнив він Вас?  

Чи здійснював хто-небудь із посадових або інших осіб цієї або головної 

установи сприяння службовцю-вигодонабувачеві, якщо так, то хто, конкретні дії 

та на підставі чого? 

 

8. У разі, якщо в злочині брали участь посередники: 

Відомості про посередників, відносини між хабародавцем, посередником і 

чиновником-корупціонером, тривалість їхніх стосунків і спільність інтересів. 

Чому заявник вирішив скористатися їхніми послугами?  
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Чи намагався заявник самостійно встановити контакт зі службовою особою, 

якій хотів надати неправомірну вигоду, у який спосіб? 

Чому не вдалося встановити такий контакт? 

 

9. Обставини передання неправомірної вигоди:  

Де було досягнуто домовленості про передання предмета неправомірної 

вигоди? 

Хто ще був присутнім?  

Хто і як визначив суму грошових коштів або інший вид неправомірної 

вигоди? 

За яких обставин і як передавали неправомірну вигоду?  

Чи не маскували передавання хабаря під законну операцію, якщо так, то як 

саме?  

 

10. Обстановка попередніх подій:  

Особи, які оформляли пропуск, зустрілися на шляху заявнику, хто був у 

приймальні, виходив з кабінету службовця або заходив туди перед заявником. 

 

11. Якщо заявник уже надавав неправомірну вигоду службовій особі – слід 

з’ясувати:  

– джерело походження коштів (зокрема на придбання речей, цінностей 

тощо); 

– кому він розповідав про давання неправомірної вигоди:  

– упродовж якого часу не вдавалося розв’язати проблеми й наскільки 

швидко їх було розв’язано після цього; 

– де і ким працює особа, яка отримала неправомірну вигоду; 

– чи не пов’язано отримання неправомірної вигоди з учиненням іншого 

злочину. 

 

Інші питання заявнику: 

Де і з якого приводу він познайомився зі службовою особою? 

Хто був ініціатором такого знайомства? 

Чи є спільні знайомі, хто рекомендував звернутися до службової особи? 

Протягом якого часу він знайомий зі службовою особою? 

Які взаємини (дружні, офіційні тощо) зі службовою особою в заявника?  

Чи брали участь у проведенні спільних заходів, наявність спільних бізнес-

інтересів, цивільно-правових відносин, боргових зобов’язань? 

Чи відображено факти відвідування в установі службової особи в 

документах (журналі обліку відвідувачів, проїзних квитках тощо)? 

Які дії повинен був виконати представник держаного органу, підприємства, 

установи, організації, чи вчинив він їх? 

Які документи й кому передавав заявник та які отримував (копії, розписки 

на копіях, поштові квитанції, письмові відповіді тощо)? 
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Типова програма допиту свідків у кримінальних провадженнях про злочин, 

передбачений ст. 368 КК України 

 

Предмет допиту свідків одержання неправомірної вигоди службовою 

особою становлять відомості, об’єднані в групи:  

1. Характеристика відносин зі службовою особою, яка отримала 

неправомірну вигоду. 

2. Характеристика предмета неправомірної вигоди. 

3. Обставини й обстановка передання предмета неправомірної вигоди. 

4. Результат службової діяльності вигодоотримувача на користь 

зацікавленої особи. 

5. Супутні обставини (відомості про доходи, матеріальне становище, 

спосіб життя, коло знайомих тощо). 

 

Під час допиту свідків у кримінальних провадженнях за ст. 368 КК України 

з’ясовують такі обставини: 

– джерело, з якого надавач отримав неправомірну вигоду або за допомогою 

чого здійснив підкуп, походження коштів для надання неправомірної вигоди; 

– що є предметом неправомірної вигоди; 

– коло учасників надання та отримання неправомірної вигоди, за які дії 

(бездіяльність) службовця надано майнові й немайнові блага, чи здійснено 

вимагання службовою особою неправомірної вигоди; 

– місцеперебування учасників злочину в момент передавання неправомірної 

вигоди; 

– спосіб життя злочинців, коло їхніх знайомих, час і типові місця зустрічей; 

– про які порушення в службовій діяльності особи, яка одержала 

неправомірну вигоду, або іншої корумпованої особи відомо свідку. 

 

Для перевірки показань свідка доцільно поставити йому питання:  

Де розташовано приміщення, у якому працює службова особа або 

відбувалося вимагання неправомірної вигоди? 

Яка там обстановка? 

Хто бачив учасників домовленості про передавання неправомірної вигоди 

або обізнаний про їхні зустрічі? 

Хто й чому рекомендував звернутися з проханням саме до цієї службової 

особи?  

Чи не висловлювала службова особа додаткові умови про маскування факту 

одержання неправомірної вигоди, які саме, чим це обґрунтовувала? 

Які пояснення або вказівки службова особа давала щодо вчинення дій з 

маскування злочину? 

 

Якщо в процесі давання неправомірної вигоди брав участь посередник, 

необхідно з’ясувати:  

Де і як свідок з ним познайомився? 
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Ким той відрекомендувався (підлеглим службовця, колегою, знайомим, 

сусідом)? 

Прізвище, ім’я, по батькові посередника? 

Як виглядає, особисті прикмети посередника, особливості його зовнішнього 

вигляду й спілкування? 

 

 

Типова програма допиту підозрюваного в кримінальному провадженні 

про злочин, передбачений ст. 368 КК України 

 

Предмет допиту підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди 

становлять відомості, об’єднані в групи: 

1. Вид і розмір неправомірної вигоди. 

2. Специфіка послуги, за яку одержано неправомірну вигоду. 

3. Характер стосунків з особою, яка надала неправомірну вигоду. 

4. Коло учасників надання неправомірної вигоди, наявність корупційного 

ланцюжка.  

 

Під час допиту підозрюваного насамперед з’ясовують: 

– обсяг службових повноважень посадовця та обізнаність з ними (зокрема 

юридичне закріплення такої обізнаності);  

– процес проходження служби;  

спосіб учинення злочину, передбаченого ст. 368 КК України; 

– обумовленість вибору способу злочину службовим становищем 

чиновника; 

– наявність співучасників, розподіл між ними ролей, наявність 

корумпованих зв’язків, зокрема серед керівників. 

 

Тактика допиту підозрюваного передбачає послідовне з’ясування обставин, 

пов’язаних із заявою про одержання неправомірної вигоди або із затриманням 

особи.  

 

Групи запитань під час допиту підозрюваного:  

1. Характеристика діяльності, здійсненої службовою особою з приводу 

одержання неправомірної вигоди:  

Уточніть принципи та схему управління організації, порядок розподілу 

обов’язків між керівником і заступниками, а також повноваження керівників 

структурних підрозділів. 

Чи належала до Вашої компетенції діяльність, здійснена в інтересах 

надавача неправомірної вигоди, якщо так, то цілком чи частково?  

Що було вчинено у зв’язку з неправомірною вигодою, коли, як і з яким 

результатом?  
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2. Характеристика відносин з надавачем неправомірної вигоди:  

Коли, де, у зв’язку з чим, за яких обставин і в якій обстановці Ви 

познайомилися з надавачем неправомірної вигоди?  

Чи завершилися відносини актом передання неправомірної вигоди чи 

продовжувалися після цього?  

 

3. Характеристика змісту домовленості про неправомірну вигоду:  

Коли, де і з ким (безпосередньо з надавачем неправомірної вигоди або 

посередником) досягнуто домовленості про надання неправомірної вигоди?  

Ким обрано місце зустрічі та з яких міркувань, чи були Ви там раніше або 

після одержання неправомірної вигоди, якщо так, то у зв’язку з чим і коли? 

 

4. Характеристика обставин й обстановки одержання неправомірної вигоди:  

Де, коли (дата і час), яким способом і від кого було одержано предмет 

неправомірної вигоди?  

Яка обстановка й особливості місця передавання предмета неправомірної 

вигоди?  

Хто, крім учасників неправомірної вигоди, був присутнім під час одержання 

хабаря, чому та з якою метою? 

 

5. Під час затримання службової особи в процесі передання неправомірної 

вигоди або подальших слідчих (розшукових) дій:  

Поясніть, чи є виявлені грошові кошти (цінності тощо) неправомірною 

вигодою або чимось іншим?  

Виявлені грошові кошти становлять весь розмір неправомірної вигоди чи 

лише її частину?  

Де зберігають іншу частину?  

Якщо її витрачено або надано іншим особам, то коли, кому та у зв’язку із 

чим? 

 

6. У разі заперечення факту одержання неправомірної вигоди службовою 

особою під час її затримання: 

Чи була домовлена зустріч з надавачем неправомірної вигоди на певний 

час? 

Як особа, яка надала неправомірну вигоду, потрапила до кабінету 

підозрюваного чи іншого місця, у якому було передано неправомірну вигоду? 

Який характер стосунків між підозрюваним та особою, яка надавала 

неправомірну вигоду? 

Чи наявні документи або розпорядження про надання особі, яка передала 

неправомірну вигоду, якихось послуг (розпорядження або наказ про зарахування 

на роботу, приватизаційні документи, зарахування до закладу вищої освіти, 

договір оренди приміщення тощо)? 

Коли й кому було дано розпорядження про надання особі, яка передала 

неправомірну вигоду, певних послуг, хто може засвідчити цей факт? 
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Типова програма допиту посередника в переданні неправомірної вигоди 

в кримінальному провадженні про злочин, передбачений ст. 368 КК України 
 

Посередник у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України, 

залежно від обставин події може бути свідком або підозрюваним. 

 

Предмет допиту підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди 

становлять відомості, об’єднані в групи: 

– хто та за яких обставин залучав його як посередника;  

– чи не був він ініціатором передавання грошових коштів, цінностей або 

іншого майна службовій особі; 

– яку винагороду було йому запропоновано та що він фактично одержав за 

свої послуги; 

– обставини зустрічі зі службовою особою, яка одержала неправомірну 

вигоду, й особою, яка її надавала. 

 

Групи запитань під час допиту підозрюваного: 
1. Характеристика відносин із надавачем й одержувачем неправомірної 

вигоди:  

Як, коли, де і з якою метою Ви познайомилися з надавачем неправомірної 

вигоди та службовцем-корупціонером?  

Чи не намагався надавач неправомірної вигоди до цього встановити 

відносини зі службовою особою, якщо так, то коли, як, чому вони не склалися?  

Яку вигоду Ви отримали або повинні були отримати за посередництво в 

переданні неправомірної вигоди?  

Чи відомо Вам про вимагання неправомірної вигоди службовою особою, 

якщо так, то в чому це полягало, з яких джерел про це відомо? 

  

2. Характеристика обставин і результатів домовленості про неправомірну 

вигоду:  

Коли й де Ви зустрічалися з кожною зі сторін злочину, хто і чому обирав 

місця зустрічей, яка обстановка й особливості кожного з місць?  

Хто визначив вид і розмір неправомірної вигоди, чи Ви здійснили це самі?  

Як обговорювали процедуру надання неправомірної вигоди, зокрема час, 

місце та спосіб її отримання від зацікавленої особи й надання службовій особі? 

 

3. Характеристика обставин й обстановки отримання предмета 

неправомірної вигоди:  

Де і коли (дата, час) предмет неправомірної вигоди було Вам надано?  

Як було упаковано предмет неправомірної вигоди?  

Чи перевіряли Ви відповідність виду й розміру неправомірної вигоди 

попередній домовленості, якщо так, то коли і як?  

Чи вносили Ви зміни в упаковку, якщо так, то які саме, де знаходиться 

упаковка (або її фрагменти)?  
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Хто, крім надавача неправомірної вигоди, був присутнім під час вручення 

Вам відповідного предмета, у зв’язку із чим, у чому полягала їх роль? 

 

4. Характеристика обставин надання предмета неправомірної вигоди 

службовій особі:  

Де, коли (дата, час) і яким способом Ви вручили предмет неправомірної 

вигоди?  

Чи відповідав вміст наданої Вами службовцю неправомірної вигоди 

отриманої від надавача (за сумою, кількістю, номіналом грошових купюр, 

кількість речей, їхньою вартістю тощо)?  

Ким, коли, чому та які зміни внесено в предмет неправомірної вигоди до 

надання її службовій особі? 

  

5. Характеристика діяльності службової особи, що виконана в інтересах 

надавача неправомірної вигоди:  

Вам відомо, чи належала до компетенції службової особи діяльність, що 

вчинена в інтересах надавача неправомірної вигоди, якщо так, то цілком чи 

частково?  

Що вчинила службова особа, коли, як і з яким результатом?  

Чи відомо Вам про інші епізоди давання неправомірної вигоди цією або 

іншими особами чи одержання неправомірної вигоди цим службовцем або 

іншими, наявність корупційних зв’язків у службової особи, що вчиняє 

хабарництво? 
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Додаток В 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

        Голові Комітету 

   МІНІСТЕРСТВО      Верховної Ради України 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ      з питань законодавчого 

 УКРАЇНИ         забезпечення правоохоронної 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ    діяльності 

     ВНУТРІШНІХ СПРАВ    КОЖЕМ’ЯКІНУ А.А. 

пл. Солом’янська, 1, м. Київ, 03035 

тел.. 248-8952, post@naiau.kiev.ua 

 

03.04.2015 №46/7ВР 

На №____ від_____20__ 

 

 

Про надсилання пропозицій 

до проекту Закону України 

  

Шановний Андрію Анатолійовичу! 

 

 Відповідно до Вашого листа від 23.03.2015 №04-18/3-651 надсилаємо 

пропозиції та зауваження до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в 

боротьбі з корупційними злочинами» від 23.03.2015 № 1165, підготовлені 

фахівцями академії. 

 

 

Додаток: на 7 арк. в 1 прим. 

 

 З повагою 

ректор                 В.В. Чернєй 

 

 

 

 

Бодюл 248 89 60 

mailto:post@naiau.kiev.ua
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ПРОПОЗИЦІЇ  

до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі 

з корупційними злочинами (реєстр. № 1165 від 23.03.2015) 

 

 

Запропонований проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з 

корупційними злочинами передбачає внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, відповідно до яких пропонується 

запровадити нові інститути громадського обвинувачення та кримінального 

провадження у формі громадського обвинувачення в сфері службових злочинів з 

ознаками корупційних діянь. 

Вивчення даного законопроекту дозволило сформувати деякі пропозиції 

щодо нього: 

1. Україна згідно з Конституцією є суверенна і незалежна, демократична, 

соціальна, правова держава (ст. 1). Конституцією закріплено головну ознаку 

правової держави, зокрема: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», 

а «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави» (ст. 3). Тобто в Україні визнано, що права, свободи та законні 

інтереси людини превалюють над інтересами держави. 

У законопроекті пропонується статтю 27 доповнити частиною восьмою 

такого змісту: 

«8. Пункт 3 частини другої цієї статті не застосовується у випадку 

здійснення кримінального провадження у формі громадського обвинувачення в 

порядку, передбаченому цим Кодексом»;  

Такі зміни є порушенням зазначених положень Конституції України. 

2. Ініціатори законопроекту пропонують главу 3 КПК доповнити § 5-1 

ст. 59-1. «Громадський обвинувач», ст. 59-2.  «Представник громадського 

обвинувача», передбачивши можливість кримінального провадження у формі 

громадського обвинувачення в сфері службових злочинів з ознаками корупційних 

діянь (пропонована глава 36-1). 

Думка про те, що кримінальне провадження у формі громадського 

обвинувачення в сфері службових злочинів з ознаками корупційних діянь посилить 

публічні засади в кримінальному процесі, безпідставна.  

У сучасних умовах публічні позови громадян, які особисто не постраждали 

від злочину, можуть зробити судову владу малоефективною. Відродити інститут 

громадських обвинувачів та інші подібні інститути – це все одно, що «наступити 

знову на ті ж граблі». Як відомо, свого часу ці обвинувачі скомпрометували себе 

як юридично безграмотні, малоефективні учасники процесу, які його 

ускладнювали і затягували. 
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3. У частину першу статті 71 після слів «є особа» пропонується додати слова 

«в тому числі іноземна». 

Такі зміни є недоцільними, оскільки спеціалістом у кримінальному 

провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками 

застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час 

досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують 

відповідних спеціальних знань і навичок, незалежно від того, чи є вона 

громадянином України, чи іншої держави.  

4. Пропозиції до статті 87 «Недопустимість доказів, отриманих внаслідок 

істотного порушення прав та свобод людини», стосовно доповнення її частиною 

четвертою такого змісту: «4. Правила цієї статті щодо недопустимості доказів у 

відповідній їх частині не застосовуються до доказів, отриманих з використанням 

спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та наданих 

громадським обвинувачем при поданні ним слідчому, прокурору заяви, 

повідомлення про вчинення кримінального правопорушення у випадках, 

передбачених цим Кодексом», є неприйнятними. Такі положення проекту 

суперечать вимогам частини першої статті 84 та статті 86 КПК, відповідно до 

яких доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у 

передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, 

слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що 

мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим 

Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті 

процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового 

рішення. Суд буде змушений або відхиляти переважну більшість представлених 

доказів як «недопустимі» (оскільки вони будуть здобуті без додержання вимог 

КПК, встановлених, наприклад, для дій під час проведення досудового 

розслідування), або ж обґрунтовувати свої рішення у тому числі  на доказах, 

здобутих без дотримання будь-яких процесуальних правил, зокрема, й з 

порушенням основних прав людини. 

5. Положення про допустимість доказів стосується й новел законопроекту 

щодо спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. 

Відповідно до законодавства застосування спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації (далі – спеціальних засобів) дозволено лише 

суб’єктам оперативно-розшукової діяльності, які чітко визначені у Законі України 

«Про оперативно-розшукову діяльність», мають відповідний допуск до 

відомостей, що складають державну таємницю. Спеціальні засоби 

використовуються для одержання аудіо і відеовізуальної інформації під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вони мають бути 

сертифікованими та перебувати на обліку у суб’єктів оперативно-розшукової 

діяльності. Це дозволяє проводити порівняльні дослідження аудіо і 

відеовізуальної інформації під час судових експертиз при вирішенні питання про 

допустимість доказів.  
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Якщо проаналізувати пропозицію законопроекту щодо використання 

спеціальних засобів громадським обвинувачем, то у практичному застосуванні 

виникне низка проблем, зокрема зумовлених протиріччям існуючим законам 

(наприклад, «Про оперативно-розшукову діяльність») і підзаконним нормативним 

актам. Матеріали, отримані громадським обвинувачем з порушенням існуючого 

порядку надання дозволів (слідчим суддею, прокурором) та існуючими правилами 

документообігу, не дозволить використовувати отримані аудіо, відеовізуальні 

докази у суді.  

В процесі проведення негласних слідчих (розшукових) дій обмежуються 

конституційні права громадян. Надання дозволу громадському обвинувачу 

обмежувати ці права без наявності кримінального провадження, відповідного 

контролю уповноважених суб’єктів кримінальної юстиції та з порушенням 

встановлених принципів допустимості дій до отримання доказів буде прямим 

порушенням конституційних прав громадян України. 

6. У зв’язку із викладеним, не можна в повній мірі погодитись із 

пропозицією авторів законопроекту з приводу декриміналізації деяких положень 

Кримінального кодексу України, а також виключення з Кодексу України про 

адміністративні правопорушення ст. 195-5. На користь такого висновку можна 

навести відразу кілька аргументів. 

По-перше, декриміналізація згаданих статей навряд чи підвищить «успіх у 

виявленні корупційних справ та викритті корупціонерів», як про це наголошують 

автори законопроекту в Пояснювальній записці. Навпаки, такі зміни лише 

збільшать кількість випадків незаконного втручання в особисте життя громадян 

під прикриттям боротьби з корупцією. Будь-яка особа матиме можливість 

негласно збирати будь-яку інформацію про іншу особу і розповсюджувати її. В 

свою чергу, це призведе до виникнення нової сфери надання незаконних послуг – 

виробництво, продаж, встановлення спеціальних технічних засобів, а також 

збирання інформації про особу з використанням таких засобів.  

По-друге, як справедливо наголошується у все тій же Пояснювальній 

записці, «головним джерелом «одержання аудіо-візуальних доказів, фотографій… 

є негласні слідчі (розшукові) дії з використанням спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації, які звичайний громадянин – жертва 

корупційних дій чиновників – самостійно здійснити із дотриманням 

встановленого сьогодні процесуальним законом порядку не може». Це дійсно так: 

звичайний громадянин сьогодні не може самостійно вчиняти негласні слідчі 

(розшукові) дії, що є цілком логічно. Річ у тім, що пересічний громадянин, як 

правило, не має відповідних навиків поводження із спеціальними технічними 

засобами, а також не знає правових основ і меж їх застосування. Таким чином, 

запропоновані зміни можуть призвести до ситуації безконтрольного застосування 

спеціальних технічних засобів, що призведе до більшої шкоди, аніж дасть 

позитивних результатів у справі боротьби з корупцією. 

По-третє, декриміналізація згаданих статей призведе до того, що громадяни 

та спеціалізовані суб’єкти, які, згідно чинного законодавства, уповноважені 

проводити негласні слідчі (розшукові) дії, перебуватимуть у нерівному становищі. 
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Так, за незаконне збирання інформації з використанням спеціальних технічних 

засобів, а також за перевищення наданих у цій сфері повноважень, спеціальні 

суб’єкти підлягатимуть кримінальній відповідальності за відповідними статтями 

Кримінального кодексу України. Водночас, пересічні громадяни за вчинення 

таких же дій до відповідальності не притягуватимуться, оскільки не завжди їх дії 

підпадатимуть під ознаки ст.ст. 111 «Державна зрада», 114 «Шпигунство», 

163 «Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер», 

182 «Порушення недоторканості приватного життя», 231 «Незаконне збирання з 

метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємниці» Кримінального кодексу (як це зазначають автори 

законопроекту в Пояснювальній записці). 

По-четверте, не переконливим є твердження авторів законопроекту, які 

зазначають, що «через відсутність законодавчого визначення поняття спеціальні 

технічні засоби негласного отримання інформації, їх ознак та критеріїв, особі 

видається неможливим відрізнити звичайний пристрій, що розрахований для 

побутового застосування від спеціального технічного засобу. Адже, на сьогодні 

під визначення та ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання 

інформації попадають будь-які предмети (прилади, пристрої), які призначені для 

здійснення аудіо– та відеозаписів, накопичення, передачі та зберігання інформації 

в будь-якому форматі та вигляді тощо».  

Визначення спеціальних технічних засобів негласного отримання 

інформації сформульоване в «Ліцензійних умовах провадження господарської 

діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, 

торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів 

зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації», затверджених 

наказом Центрального управління Служби безпеки України 30.01.2011 № 35. 

Зокрема, в них зазначається, що спеціальними технічними засобами негласного 

отримання інформації є технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, 

пристрої, препарати та інші вироби, спеціально створені, розроблені, 

запрограмовані або модернізовані для виконання завдань з негласного отримання 

інформації під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, розвідувальної 

або контррозвідувальної діяльності. Такі засоби вилучені з цивільного обігу. 

Замовляти і використовувати їх у випадках, визначених законом, можуть 

виключно правоохоронні, інші державні органи – суб’єкти оперативно-

розшукової діяльності. Господарська діяльність з розроблення, виготовлення та 

торгівлі спеціальними технічними засобами підлягає ліцензуванню.  

З викладеного вище випливає, що сьогодні особа не може бути притягнута 

до відповідальності за використання виробів міжгалузевого та побутового 

призначення, як спеціальних технічних засобів отримання інформації, навіть якщо 

вона використовувала їх з метою негласного отримання інформації. Її дії можуть 

бути кваліфіковані за відповідними статтями ККУ та КУпАП лише в тому 

випадку, коли буде доведено умисний характер її поведінки, тобто встановлено, 
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що особа знала про те, що той чи інший пристрій відноситься до спеціальних 

технічних засобів отримання інформації. Практиці не відомо про жодний випадок 

притягнення до відповідальності особи за використання побутових пристроїв як 

спеціальних технічних засобів отримання інформації. 

Тому пропозиція авторів законопроекту декриміналізувати деякі положення 

Кримінального кодексу України, а також виключити з Кодексу України про 

кримінальні правопорушення статті 195-5 є необґрунтованою.  

Компромісним варіантом вирішення проблемних питань, що виникають у 

зв’язку із застосуванням спеціальних технічних засобів отримання інформації, є 

розробка та прийняття спеціального законодавчого акту, який би чітко визначав 

поняття та ознаки спеціальних технічних засобів, критерії віднесення технічних 

засобів до спеціальних, встановлював компетенцію правоохоронних органів в цій 

сфері, а також розширював права громадян щодо використання деяких категорій 

(видів) спеціальних технічних засобів отримання інформації. 

7. Глава 4 КПК України має назву «Докази і доказування». Тому, якщо 

доповнювати главу статтею «Висновок спеціаліста», необхідно включити даний 

документ до джерел доказів в кримінальному провадженні. Так, ч. 2 ст. 84 КПК 

необхідно викласти у такій редакції: «Процесуальними джерелами доказів є 

показання, речові докази, документи, висновки експертів, висновки спеціалістів».  

Окрім того, відповідно до змін, що пропонують автори законопроекту, 

спеціаліст буде складати офіційний кримінально-процесуальний документ, який в 

подальшому буде використовуватися як джерело доказу та мати значення у 

вирішенні питання по даному кримінальному провадженню. Тому даного суб’єкта 

необхідно наділити відповідними обов’язками та відповідальністю. Так, ч. 5 ст. 71 

КПК України необхідно викласти у такій редакції:  

«5. Спеціаліст зобов’язаний: 

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, суду і мати при собі 

необхідні технічне обладнання, пристрої та прилади; 

2) виконувати вказівки сторони кримінального провадження, яка його 

залучила, чи суду та давати пояснення з поставлених запитань; 

3) не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті 

кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 

(здійснювалися) під час нього, і які стали відомі спеціалісту у зв’язку з 

виконанням його обов’язків; 

4) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом; 

5) особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та 

об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі 

необхідності - роз’яснити його; 

6) забезпечити збереження об’єкта дослідження.». 

Статтю 72 КПК «Відповідальність спеціаліста» викласти у такій редакції: 

«1. У разі неприбуття до суду без поважних причин або неповідомлення про 

причини неприбуття на спеціаліста судом покладаються всі витрати, пов’язані з 

оголошенням перерви в судовому засіданні. 
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2. За завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від 

виконання покладених обов’язків у суді, невиконання інших обов’язків спеціаліст 

несе відповідальність, встановлену законом.» 

8. Аналіз запропонованих у законопроекті статей 102-1. «Висновок 

спеціаліста» та 102-2. «Зміст висновку спеціаліста» дає підстави стверджувати, 

що у більшості положень пропоновані норми дублюють положення статті статей 

101. «Висновок експерта» і 102. «Зміст висновку експерта» КПК України. У 

зв’язку з цим пропонується об’єднати положення даних норм і внести зміни до 

ст. 101,102 і викласти у наступній редакції: 

«Стаття 101. Висновок спеціаліста і експерта 

1. Висновок експерта – це докладний опис проведених експертом 

досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на 

запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи 

судом, що доручив проведення експертизи. 

2. Висновок спеціаліста – це докладний опис проведених спеціалістом 

досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на 

запитання, поставлені особою, яка залучила спеціаліста. 

3. Кожна сторона кримінального провадження має право надати суду 

висновок спеціаліста, експерта, який ґрунтується на його наукових, технічних або 

інших спеціальних знаннях. 

4. Висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які спеціаліст, експерт 

сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження 

матеріалів, що були надані для проведення дослідження. Спеціаліст, експерт дає 

висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність. 

5. Запитання, які ставляться спеціалістові, експертові, та його висновок 

щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. 

6. Висновок спеціаліста, експерта не може ґрунтуватися на доказах, які 

визнані судом недопустимими. 

7. Експерт, який дає висновок щодо психічного стану підозрюваного, 

обвинуваченого, не має права стверджувати у висновку, чи мав підозрюваний, 

обвинувачений такий психічний стан, який становить елемент кримінального 

правопорушення або елемент, що виключає відповідальність за кримінальне 

правопорушення. 

8. Висновок спеціаліста, експерта надається в письмовій формі, але кожна 

сторона має право звернутися до суду з клопотанням про виклик спеціаліста, 

експерта для допиту під час судового розгляду для роз’яснення чи доповнення 

його висновку. 

9. Якщо для проведення дослідження залучається декілька спеціалістів, 

експертів, вони мають право скласти один висновок або окремі висновки. 

10. Висновок передається спеціалістом, експертом стороні, за клопотанням 

якої здійснювалася експертиза. 

11. Висновок спеціаліста, експерта не є обов’язковим для особи або органу, 

яка здійснює провадження, але незгода з висновком спеціаліста, експерта повинна 

бути вмотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку. 
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Стаття 102. Зміст висновку спеціаліста і експерта 

1. У висновку спеціаліста, експерта повинно бути зазначено: 

1) коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння 

кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене 

звання, посада експерта спеціаліста) та на якій підставі була проведено 

дослідження, експертиза; 

2) місце і час проведення дослідження, експертизи; 

3) хто був присутній при проведенні дослідження, експертизи; 

4) перелік питань, що були поставлені спеціалістові, експертові; 

5) опис отриманих експертом матеріалів та які матеріали були використані 

спеціалістом, експертом; 

6) докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані 

у дослідженні, отримані результати та їх експертна оцінка; 

7) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання. 

2. У висновку спеціаліста, експерта обов’язково повинно бути зазначено, що 

його попереджено про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та 

відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків. 

3. Якщо при проведенні дослідження, експертизи будуть виявлені відомості, 

які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких не ставилися 

питання, спеціаліст або експерт має право зазначити про них у своєму висновку. 

Висновок підписується спеціалістом, експертом.» 

 

Робоча група Національної академії внутрішніх справ 
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