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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Відповідно до ст. 19 Конституції України органи 

державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
конституцією і законами України. На жаль, така норма в Україні активно 
порушується, почастішали випадки виявлення злочинів корупційної 
спрямованості у сфері службової діяльності. Прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди службовою особою порушує нормальну 
діяльність державного апарату, породжує недовіру населення до органів 
державної влади, створює враження відсутності заходів боротьби зі 
злочинністю, завдає значної шкоди престижу держави на міжнародному рівні. 
Поряд з цим такі злочини несуть у собі підвищену суспільну небезпеку, що 
полягає у вчиненні інших злочинів у різних сферах людської життєдіяльності. 

Дані офіційної статистики Генеральної прокуратури України протягом 
2013 – першого кварталу 2016 років демонструють значну кількість злочинів 
корупційної спрямованості. Так, упродовж 2013 року було виявлено 1683 
фактів прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою, з них лише 1114 особам оголошено підозру, а за 555 
кримінальними провадженнями рішення взагалі не прийнято, у 2014 р. – 
зареєстровано 1535 злочинів, з яких 990 особам оголошено підозру, за 644 
кримінальними провадженнями рішення не прийнято, у 2015 році було 
зареєстровано 1588 таких фактів, за якими лише 909 особам оголошено 
підозру, а за 835 кримінальними провадженнями рішення не прийнято. Поряд 
з цим, за вісім місяців 2016 року уже зареєстровано 1489 таких злочинів, з 
яких 543 особам оголошено підозру, у 1118 кримінальних провадженнях 
рішення не прийнято. Такій антисуспільній діяльності сприяють економічна 
та політична нестабільність в державі, відсутність належного контролю усіх 
сфер людської діяльності, інші процеси, що породжують нестабільність в 
Україні. 

Виявлення та розслідування одержання неправомірної вигоди службовою 
особою не можливо без знання способів вчинення таких злочинів, 
особливостей дій службових та інших осіб на різних етапах злочинної 
діяльності, прийомів протидії розслідуванню, методів приховування 
злочинних дій та інших особливостей їх вчинення. Розслідування даних 
злочинів характеризується власною специфікою, зокрема механізмом їх 
виявлення, організацією та плануванням початкового етапу розслідування 
відповідно до слідчих ситуації та висунутих версій, формуванням тактичних 
операцій та низкою інших особливостей розслідування. 

Своєчасне виявлення таких злочинів, правильна організація та 
планування розслідування розкриває можливості правоохоронних органів 

                                                             
 Статистичні дані Генеральної прокуратури України за 2013 – перший квартал 2016 р. 
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щодо запобігання корупції в цілому, сприяє повному та швидкому 
розслідуванню і судовому розгляду кримінальних проваджень, а також 
застосуванню відповідних профілактичних заходів. Тому постає необхідність 
наукового вивчення означених проблем, удосконалення методичних 
рекомендацій та розроблення пропозицій щодо запобігання корупції в Україні. 

Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали праці таких 
вчених, як: В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, В. В. Бірюков, В. І. Василинчук, 
В. Г. Гончаренко, В. А. Журавель, А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, 
В. Е. Коновалова, В. П. Корж, О. Н. Колісниченко, В. С. Кузьмічов, 
В. Г. Лукашевич, В. К. Лисиченко, Є. Д. Лук’янчиков, Г. А. Матусовський, 
Д.  Й. Никифорчук, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, М. В. Салтевський, 
О. Ю. Татаров, В. В. Тіщенко, Л. Д. Удалова, С. С. Чернявський, 
Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та ін. 

Впродовж останніх років проведено низку наукових досліджень, в яких 
вчені та практичні працівники з’ясовували питання, пов’язані з 
удосконаленням заходів запобігання корупції та викриття корупційних діянь. 
У цьому напрямку слід звернути увагу на наукові здобутки, викладені в 
дисертаційних дослідженнях Л. І. Аркуші, А. В. Гайдука, Д. Г. Заброди, 
О. Я. Прохоренка, С. С. Рогульського, О. В. Терещука, С. А. Шалгунової. 
Особливості розслідування службових злочинів у своїх кандидатських 
дисертаціях досліджували І. В. Бабій, Д. А. Бондаренко, В. М. Ліщенко, 
В. М. Трепак. Методиці розслідування хабарництва присвячено роботи таких 
вчених, як Я. Є. Мишков та А. І. Шило. Заслуговує на увагу дисертація 
Д. О. Шумейка, присвячена розслідуванню прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою. Разом з тим, з огляду на 
специфіку сутності самого явища корупції, її постійної трансформації в різні 
форми прояву, здатності корупціонерів приховувати факти корупції, питання 
пошуку шляхів підвищення ефективності діяльності слідчих та оперативно-
розшукових підрозділів щодо розслідування таких кримінальних 
правопорушень є актуальним і потребує постійного вдосконалення. 

У відповідь на поширення корупційних проявів майже на всі сфери 
людської діяльності було запроваджено антикорупційну реформу. Тому 
останніми роками антикорупційне законодавство сучасної України набуло 
значних кардинальних змін, у результаті чого виникла потреба у науковому 
вивченні сучасної антикорупційної політики держави з метою удосконалення 
методики розслідування окремих видів злочинів і подальшого її застосування 
у практичній діяльності з особливостей виявлення та розслідування прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. 
Цим і обумовлена актуальність обраної теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Стратегії національної 
безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 
2015 р. № 287/2015, вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14 
жовтня 2014 р. № 1700-VII, на виконання Засад державної антикорупційної 
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політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, 
затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VІІ, відповідно 
до Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 
внутрішніх справ України на період 2015-2019 рр., затверджених наказом 
МВС України від 16 березня 2015 р. № 275, планів науково-дослідної роботи 
кафедри цивільного, господарського та кримінального права Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна», а також у межах 
загальноуніверситетської наукової теми Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» «Теорія і практика застосування 
кримінально-процесуальних норм» (державний реєстраційний номер 
0107U008697).  

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробленні 
теоретичних основ початкового етапу розслідування прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також у 
наданні правоохоронним органам практичних рекомендацій щодо 
удосконалення запобігання таким корупційним проявам.  

У результаті дослідження конкретизовано низку задач теоретичного та 
практичного значення, які полягають у такому: 

– охарактеризувати сучасний стан та наукове вивчення прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; 

– систематизувати нормативно-правові акти, що складають зміст 
сучасного антикорупційного законодавства України; 

– визначити та проаналізувати основні елементи криміналістичної 
характеристики прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою; 

– з’ясувати способи отримання і використання оперативно-розшукової 
інформації у розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди; 

– встановити науково-технічні засоби збирання та дослідження 
криміналістично значущої інформації щодо прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди службовою особою; 

– конкретизувати сутність використання поліграфу для виявлення та 
запобігання прийняттю пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою; 

– виділити типові слідчі ситуації та версії початкового етапу 
розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою; 

– розробити порядок проведення тактичних операцій початкового етапу 
розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою; 

– сформулювати пріоритетні напрямки запобігання корупції в Україні.  
Об’єктом дослідження є діяльність правоохоронних органів у сфері 

виявлення та розслідування злочинів корупційної спрямованості. 
Предметом дослідження є початковий етап та основні напрями 
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розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою.  

Методи дослідження включають у себе комплексне поєднання 
загальнонаукових та спеціальних методів, що використовуються в юридичній 
науці та складають теоретико-методологічну основу дослідження. 
Методологічну основу дисертації становить діалектичний метод наукового 
пізнання соціально-правових явищ в їх суперечностях, розвитку та змінах, що 
дає можливість об’єктивно оцінити рівень й ефективність розслідування 
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою (підрозділи 1.1, 1.2). Формально-логічний метод 
застосовувався при аналізі досліджуваних категорій і правових явищ, 
їх елементно-компонентного складу, формуванні елементів криміналістичної 
характеристики таких злочинів (підрозділ 1.3). Метод системно-структурного 
аналізу дозволив визначити недоліки чинного законодавства, що уможливило 
внесення пропозиції для подальшого удосконалення процесуальних норм, 
спрямованих на запобігання корупційним проявам (підрозділи 1.2, 2.3). 
Завдяки статистичним та соціологічним методам встановлено негативні 
наслідки прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою, що уможливило обґрунтувати результати проведеного 
анкетування, аналізу кримінальних проваджень та статистичних даних 
(підрозділи 1.1, 1.3; 3.1, 3.2).  

Емпіричну базу дослідження становлять систематизовані матеріали 
офіційної статистичної звітності Генеральної прокуратури України за період 
2013-2015 рр.; узагальнені результати вивчення 168 кримінальних проваджень 
щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою (ст. 368 КК України), що перебували у провадженні 
слідчих ОВС протягом 2011-2015 рр.; зведені дані опитувань слідчих органів 
внутрішніх справ (246 респондентів з м. Києва, Вінницької, Донецької, 
Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, 
Миколаївської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота 
є першим в Україні дослідженням, у якому комплексно, з урахуванням 
сучасного стану антикорупційного законодавства, антикорупційної реформи та 
правозастосовної практики розроблено теоретичні положення і практичні 
рекомендації щодо виявлення та розслідування прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також 
нові підходи до запобігання корупції в Україні. У результаті дослідження 
конкретизовано низку положень теоретичного та практичного значення, які 
полягають у такому: 

уперше: 
– змістовно розкрито поняття, механізм прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди службовою особою, його сучасний стан та 
ступінь наукового вивчення;  

– систематизовано антикорупційне законодавство України та 
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запропоновано запровадити в усіх державних підприємствах, установах та 
організаціях автоматизовану систему контролю за документообігом 
«Мегаполіс»;  

– доведено та обґрунтовано необхідність використання поліграфу для 
виявлення та запобігання прийняттю пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою (зокрема, використання поліграфу 
для попередження злочинів під час формування кадрів на державну службу); 

– запропоновано переобладнати робоче місце службових осіб за 
принципом «прозорого офісу»; 

удосконалено: 
– способи отримання і використання оперативно-розшукової інформації 

у розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди; 

– типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування 
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою; 

– організацію та планування тактичних операцій початкового етапу 
розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою; 

дістало подальшого розвитку: 
– основні елементи криміналістичної характеристики прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; 
– система науково-технічних засобів збирання та дослідження 

криміналістично значущої інформації щодо прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди службовою особою; 

– пріоритетні напрямки запобігання корупції в Україні. 
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

матеріали дослідження впроваджено як рекомендації у: 
 науково-дослідну роботу – під час проведення загальнотеоретичних та 

галузевих досліджень з питань удосконалення методики розслідування 
злочинів, пов’язаних із корупційною діяльністю (акт впровадження Інституту 
права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна»  від 03.02.2016; акт впровадження Національної академії 
внутрішніх справ від 19.02.2016); 

 навчальний процес – для підготовки навчальних посібників, 
методичних розробок та безпосередньо в навчальному процесі, при вивченні 
криміналістики та розслідуванні окремих видів злочинів, написанні 
магістерських робіт, у науково-дослідницьких роботах викладачів та студентів; 
під час здійснення роботи з підвищення рівня правової та професійної 
культури посадових осіб слідчого, прокурора, слідчого судді (акт 
впровадження Інституту права та суспільних відносин Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 04.02.2016; акт 
впровадження Національної академії внутрішніх справ від 16.02.2016). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 
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дисертації оприлюднено автором у виступах на міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та круглих 
столах: «Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес 
юридичної науки ХХІ століття» (Київ, 2015); «Публічне адміністрування в 
сфері внутрішніх справ» (Київ, 2015); «Реформування національного та 
міжнародного права: перспективи та пріоритети» (Одеса, 2016); «Роль права та 
закону в громадянському суспільстві» (Київ, 2016). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що 
сформульовані в дисертації, відображено в одинадцяти наукових публікаціях, 
серед яких п’ять статей – у виданнях, включених МОН України до переліку 
наукових фахових видань з юридичних наук, дві статті – у міжнародних 
наукових виданнях та чотири тези наукових доповідей, оприлюднених на 
науково-практичних конференціях та круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох 
розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 220 сторінок, з яких 
186 сторінок основного тексту. Список використаних джерел налічує 188 
найменувань і займає 20 сторінок, додатки викладено на 14 сторінках.  

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, висвітлено 
ступінь вивчення проблеми, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 
темами; визначено мету та задачі, об’єкт і предмет дослідження, 
охарактеризовано методи; виокремлено наукову новизну, розкрито практичне 
значення одержаних результатів; надано відомості про апробацію результатів 
дослідження, публікації. 

Розділ 1 «Теоретичні основи механізму виявлення та розслідування 
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою» складається з трьох підрозділів, присвячених поняттю 
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою, змісту сучасного антикорупційного законодавства 
України, а також криміналістичній характеристиці цієї категорії злочинів. 

У підрозділі 1.1 «Сучасний стан та наукове вивчення прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 
в умовах антикорупційної реформи» з позицій теорії пізнання розкрито вихідні 
теоретичні положення понятійного апарату розглядуваної категорії злочинів, 
запропоновано поділити його на групи, де розкрито суть та зміст кожного 
поняття. 

Проведено науковий аналіз понять «корупція», «неправомірна вигода» 
та висвітлено їх тлумачення у роботах вчених-криміналістів, таких як 
О. Ф. Вакуленко, С. М. Клімова, Ю. В. Ковбасюк, С. С. Чернявський та ін. Це 
уможливило формулювання авторського визначення поняття неправомірної 



7 

вигоди, яке пропонується визначати як матеріальні та нематеріальні блага, що 
обіцяються, пропонуються, надаються службовій особі або одержуються нею 
без законних на те підстав. Також автор пропонує розуміти прийняття 
пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди як погодження службової особи з 
наміром надати їй неправомірну вигоду за вчинення нею конкретних дій; 
одержання неправомірної вигоди службовою особою – як безпосереднє 
отримання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи 
явним або прихованим способом за вчинення чи невчинення нею в інтересах 
того, хто обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої 
дії з використанням наданої їй влади чи службового становища. У такому разі 
мається факт передачі неправомірної вигоди службовій особі. 

З’ясовано, що зміст прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди включає в себе такі поняття, як: 1) прийняття пропозиції 
неправомірної вигоди службовою особою; 2) прийняття обіцянки 
неправомірної вигоди службовою особою; 3) одержання неправомірної вигоди 
службовою особою. Такі дії є неможливими без зворотного зв’язку з особою, 
яка пропонує, обіцяє і надає неправомірну вигоду. А тому автор вважає, що 
додатково до змісту розглядуваної групи понять мають входити ще й такі: 
1) пропозиція неправомірної вигоди службовій особі; 2) обіцянка 
неправомірної вигоди службовій особі; 3) надання неправомірної вигоди 
службовій особі. 

Розглянувши сучасний стан та ступінь наукової розробленості поняття 
одержання неправомірної вигоди службовою особою, автор дійшов висновку, 
що його сутність розкривається завдяки низці понять, які є його частиною або 
тісно пов’язані з ним. Ці поняття складають своєрідний термінологічний 
апарат, який запропоновано поділили на дві групи: 1) базові поняття; 
2) похідні від базових понять. 

У підрозділі 1.2 «Нормативно-правові акти, що складають зміст 
сучасного антикорупційного законодавства України» акцентовано на групі 
документів, що складають зміст антикорупційної політики України. 

Автором з’ясовано, що сьогодні в Україні зроблено спроби 
реформування системи запобігання і протидії корупції – створено систему 
антикорупційного законодавства, яке охоплює всі сфери суспільного життя і 
складається з різних внутрішньодержавних та міжнародних документів. Низку 
нормативно-правових актів замінено на нові, які охоплюють умови 
сьогодення, підведені під європейський рівень та враховують сучасний стан 
розвитку українського суспільства. Сукупність умов, створених реформою, 
спрямовано на перевиховання суспільства, особливо на формування 
доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, які мають бути ними засвоєні як норми 
повсякденної поведінки. 

Систематизовано та охарактеризовано сучасні нормативно-правові акти, 
що регулюють систему запобігання та протидії корупції. Запропоновано 
поділити їх на такі групи: 1) національне законодавство: а – основні 
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нормативно-правові документи (коли весь документ стосується проблеми 
протидії корупції); б – додаткові (коли якась частина документа стосується 
проблеми протидії корупції); 2) міжнародне законодавство. Встановлено, що 
основним документом в антикорупційній сфері є Національна антикорупційна 
стратегія на 2011-2015 роки.  

На основі аналізу основних нормативно-правових документів, що 
регулюють систему запобігання та протидії корупції, встановлено та 
охарактеризовано першочергові заходи щодо запобігання та протидії 
отриманню  неправомірної вигоди службовою особою. 

У підрозділі 1.3 «Криміналістична характеристика прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» 
проаналізовано сукупність взаємообумовлених загальних та індивідуальних 
рис таких злочинів, що у подальшому уможливлює швидке та ефективне їх 
розслідування. 

На основі наукового аналізу понять криміналістичної характеристики 
вчених-криміналістів (І.Ф. Пантелєєва, О.Н. Васильєва, О.Н. Колесніченка, 
В.С. Кузьмічова, С.С. Чернявського, В.Ю. Шепітька, Н.П. Яблокова та інших) 
сформовано авторське визначення криміналістичної характеристики 
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою, під якою пропонується розуміти систему типових ознак 
цього злочину, яка уможливлює визначення конкретного алгоритму дій для 
слідчого щодо пошуку слідової інформації для встановлення обставин злочину 
та істини у кримінальному провадженні. 

Визначено та розглянуто елементи криміналістичної характеристики 
злочинів, передбачених ст. 368 КК України, зокрема такі: 1)  предмет 
посягання; 2) спосіб злочину; 3) слідова картина; 4) особа злочинця; 5) особа 
потерпілого; 6) обстановка вчинення злочину (місце і час, знаряддя і засоби). 

Автор дійшов висновку, що механізм злочину може розвиватися у трьох 
основних напрямках, зокрема таких: 1) службова особа приймає пропозицію 
надати їй або третій особі неправомірну вигоду; 2) службова особа приймає 
обіцянку надати їй або третій особі неправомірну вигоду; 3) службова особа 
одержує неправомірну вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи 
невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах 
третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового 
становища.  

При вивченні способу таких злочинів звернуто увагу на способи їх 
приховування, які поділені на приховування злочину в цілому та приховування 
окремих його елементів. Розглянуто виявлення маскування інформації або її 
носіїв, оскільки завдяки таким діям відбувається зміна уявлення про спосіб 
вчинення злочину, особу злочинця, його співучасників та про факт злочину в 
цілому. 

Класифіковано найпоширеніші способи вчинення прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за такими 
критеріями: 1) за сферою людської діяльності; 2) за способом безпосередніх 
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дій; 3) за підготовкою до вчинення; 4) за кількістю учасників вчинення 
злочину; 5) за сукупністю вчинених злочинів; 6) за характером діяння; 7) за 
тривалістю у часі; 8) за стосунками між учасниками отримання неправомірної 
вигоди; 9) за добровільною згодою учасників неправомірної вигоди; 10) за 
діями службової особи; 11) за формою передачі неправомірної вигоди; 12) за 
місцем передачі. 

Розділ 2 «Виявлення та фіксація прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою» містить три 
підрозділи щодо розв’язання проблем виявлення таких злочинів і 
використання науково-технічних засобів фіксації та дослідження 
криміналістично значущої інформації. 

У підрозділі 2.1 «Отримання і використання оперативно-розшукової 
інформації у розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди» розглянуто способи виявлення таких злочинів, 
перевірки отриманої інформації та використання її у розслідуванні. 

Основними причинами приховування такої діяльності як з боку особи, 
яка пропонує, обіцяє та надає, так і з боку особи, яка приймає та одержує 
неправомірну вигоду, є: 1) небажання розголосу такої діяльності та ухилення 
від кримінальної відповідальності; 2) зацікавленість обох сторін у виконанні 
домовленостей. 

Способи отримання та перевірки інформації про кримінальне 
правопорушення, передбачене ст. 368 КК України, і особу, яка його вчинила, 
поділено на дві групи: 1) оперативно-розшукові; 2) процесуальні. Зосереджено 
увагу на способах використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності 
під час розслідування розглядуваних злочинів та охарактеризовано їх. 

З-поміж таких дієвих і розповсюджених оперативно-розшукових заходів 
при розкритті та розслідуванні розглядуваних злочинів, як спостереження і 
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних й електронних 
інформаційних мереж, автор виділяє спеціальний слідчий експеримент, де 
розглядає поняття, правові підстави, можливі наслідки та проблемні моменти 
його проведення. 

Значну увагу приділено інформаторам про факти прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вивчивши 
пропозиції держави щодо захисту інформаторів за їх діяльність, автор 
пропонує удосконалити так званий інститут викривачів шляхом: 
1) стимулювання громадян повідомляти про факти вчинення таких злочинів 
(25% від суми вилученої у корупціонера неправомірної вигоди  віддавати 
викривачу); 2) популяризації викриття суб’єктів таких злочинів та дій 
викривачів за допомогою засобів масової інформації; 3) реформування та 
створення дійсно працюючої системи заходів забезпечення безпеки 
інформаторів.  

У підрозділі 2.2 «Науково-технічні засоби збирання та дослідження 
криміналістично значущої інформації щодо прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди службовою особою» розглядаються 
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можливості та порядок використання науково-технічних засобів під час 
збирання доказової інформації та експертного дослідження вилучених 
об’єктів. 

Розглядаючи процесуальний порядок застосування технічних засобів під 
час розслідування розглядуваних злочинів, їх поняття та значення, автор 
дійшов висновку, що фіксація ходу проведення тактичних операцій, окремих 
слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-
розшукових заходів є дієвим важелем у збиранні криміналістично значущої 
інформації для розслідування таких злочинів, забезпечуючи: 1) збір доказів 
вчинення злочину; 2) доведення причетності до злочину кожної особи, яка 
брала участь у його підготовці, вчиненні та приховуванні; 3) викриття 
неправди та обмови. 

На основі аналізу класифікацій криміналістичної техніки, розроблених 
різними вченими (П.Д. Біленчуком, Т.В. Ворфоломеєвою, В.Н. Герасимовим, 
О.А. Закатовим, Е.П. Іщенком, Н.І. Клименко, О.Г. Філіпповим та іншими), 
запропоновано науково-технічні засоби, що використовуються для збирання та 
дослідження криміналістично значущої інформації щодо прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, 
класифікувати за такими підставами: 1) за формою; 2) за метою їх 
застосування; 3) за призначенням; 4) за суб’єктами їх використання. 

Для формування уявлення про необхідність та доцільність застосування 
науково-технічних засобів під час виявлення, розслідування та попередження 
такої категорії злочинів автор розглянув поняття, правове регулювання, 
особливості і мету застосування таких їх груп: 1) технічні засоби, що 
використовуються для виявлення злочинів; 2) технічні засоби, що 
використовуються під час розслідування такої категорії злочинів; 3) технічні 
засоби, що використовуються при проведенні негласних слідчих (розшукових) 
дій; 4) технічні засоби експертного дослідження об’єктів злочину; 5) технічні 
засоби, що використовуються під час профілактики злочинів. 

У підрозділі 2.3 «Використання поліграфу як методу виявлення та 
запобігання прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою» визначено порядок та особливості реєстрації 
психофізіологічних реакцій людини для встановлення її причетності до 
злочину за допомогою поліграфу. 

Аналізуючи фундаментальні праці вчених-поліграфологів 
(М. Т. Бондарчука, С. М. Злешка, В. О. Криволапчука, О. І. Мотляха, 
В. О. Образцова, І. П. Усікова, О. В. Шаповалова та інших) щодо проблем 
застосування поліграфа у розслідуванні злочинів, окреслено поняття, сутність 
поліграфу та можливості, тактичні особливості його використання у процесі 
розслідування таких злочинів.  

Дослідження автором теоретичної інформації дало підстави для 
висновку, що уже на початковому етапі розслідування розглядуваних злочинів 
слід опитувати підозрюваного, за його згодою, на поліграфі. Це сприятиме 
відшуканню доказів, виявленню обмови, викриттю брехні, встановленню 
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винних та інших обставин злочину (про що вказали 59,8 % опитаних слідчих 
Національної поліції);  23,2 % з них вважають, що використання доцільно 
лише тоді, коли немає ніяких доказів причетності осіб до злочину; 17,1 % 
опитаних взагалі піддають сумніву результати опитування за допомогою 
поліграфа. Запропоновано внести зміни до ст. 224 КПК України «Допит», 
доповнивши її ч. 10 такого змісту: «Під час проведення допиту свідка, 
потерпілого, підозрюваного, за їх згодою, можлива перевірка правдивості 
наданих показань на поліграфі». 

Обґрунтовано ефективність використання поліграфу у розслідуванні та 
попередженні розглядуваних злочинів. Така позиція автора ґрунтується на 
тому, що поліграф фіксує реакцію організму на конкретне питання, яка 
відбувається внаслідок безконтрольності особою своїх відчуттів, а службова 
особа, приймаючи неправомірну вигоду, робить це свідомо, знаючи, що такі 
дії є кримінально караними і несуть у собі суспільну небезпеку, тому, у разі 
перевірки її на поліграфі, питання про корупційні діяння можуть викликати у 
неї певні психофізіологічні реакції організму, якими особа не в змозі керувати 
чи стримувати їх. До того ж використання поліграфа не тягне за собою 
порушення принципу презумпції невинуватості особи, яка опитується, 
оскільки проводиться за згодою опитуваного. 

Запропоновано використання поліграфу для запобігання корупційним 
проявам у трьох напрямках: 1) при формуванні кадрів на державну службу; 
2) при проведенні планових перевірок службових осіб займаній посаді; 3) у 
розслідуванні такої категорії злочинів.  

Розділ 3 «Початковий етап розслідування та запобігання прийняттю 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою» складається з трьох підрозділів, що присвячені теоретичним і 
практичним засадам організації та планування початкового етапу 
розслідування даної категорії злочинів,  а також пріоритетним напрямкам 
протидії корупції в Україні.  

У підрозділі 3.1 «Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу 
розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою» з метою виявлення необхідної доказової 
інформації розглянуто специфіку слідчої діяльності на початковому етапі 
розслідування у конкретних слідчих ситуаціях щодо організації та планування 
розслідування. 

Аналізуючи думки різних вчених (І. Ф. Герасимов, В. Е. Коновалова, 
І. М. Лузгін, О. Р. Ратінов, В. Ю. Шепітько, В. І. Шиканов та ін.), автор 
розглянув поняття слідчої ситуації, версії, сформулював перелік обставин, що 
підлягають встановленню на початковому етапі розслідування розглядуваних 
злочинів. 

Спираючись на результати проведеного анкетування слідчих 
Національної поліції, автор виділив типові слідчі ситуації, характерні для 
початкового етапу розслідування розглядуваних злочинів, зокрема такі: 1) є 
заява від громадянина або організації про намір прийняти пропозицію, 
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обіцянку або одержати неправомірну вигоду конкретною службовою особою 
(на що вказали 71,7 % опитаних респондентів; 2) є заява від громадянина або 
організації про прийняття чи систематичне прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди за вчинення певних дій; 3) інформацію про 
вчинення корупційних діянь одержано з матеріалів перевірок або ревізій на 
окремих підприємствах, організаціях (53,7 % опитаних); 4) інформацію про 
вчинення корупційних діянь одержано з матеріалів оперативно-розшукової 
діяльності (34,1 %); 5) є показання обвинувачених, що вказують на вчинення 
конкретними особами іншого злочину (25,2 %). 

Залежно від слідчої ситуації, що склалася на певному етапі 
розслідування розглядуваних злочинів, автор навів можливі версії та їх 
перевірку шляхом організації й планування гласних та негласних слідчих 
(розшукових) дій. Сукупність такої інформації у майбутньому сприятиме 
ефективному плануванню розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою залежно від типової 
слідчої ситуації. 

У підрозділі 3.2 «Тактичні операції початкового етапу розслідування 
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою» розкрито поняття, наукове і практичне значення, 
особливості проведення тактичних операцій. 

Спираючись на думку слідчих Національної поліції (92,7 % опитаних 
респондентів), автор стверджує, що використання такої форми організації 
розслідування, як проведення тактичних операцій, є доцільним та необхідним.  

Виділено тактичні операції, що проводяться на початковому етапі 
розслідування, зокрема це: 1) затримання на гарячому; 2) викриття учасників 
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою; 3) розшук злочинця. Розкрито їх поняття, сутність, 
тактичні особливості проведення на усіх етапах розслідування, а також 
сукупність гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, що можуть 
проводитися в її межах. Наведено алгоритм дій, коли службова особа, яка 
одержала неправомірну вигоду, заперечує причетність до злочину. 

Встановлено, що проведення тактичної операції «затримання на 
гарячому» при вчиненні корупційних діянь можливо у таких слідчих 
ситуаціях: 1) за наявності достовірної інформації про підготовку до вчинення 
такого злочину; 2) є заява про прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної 
вигоди від особи, яка її пропонувала, або посередника таких дій; 3) є заява про 
майбутнє одержання неправомірної вигоди від особи, яка її пропонувала, або 
посередника таких дій; 4) є заява про систематичне одержання службовою 
особою неправомірної вигоди;  5) є заява про факт вимагання службовою 
особою предмета неправомірної вигоди. 

З’ясовано, що необхідність у проведенні тактичної операції «викриття 
учасників прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою» може виникнути у таких слідчих ситуаціях: 
1) затримано службову особу на гарячому, яка визнає свої злочинні дії та 
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погодилася сприяти розслідуванню; 2) затримано службову особу на гарячому, 
однак вона заперечує причетність до злочину та всіляко намагається 
протидіяти розслідуванню. 

У підрозділі 3.3 «Пріоритетні напрямки протидії корупції в Україні» з 
метою зменшення можливостей для корумпування суспільних відносин, 
забезпечення верховенства права, сприяння розвитку демократичного 
суспільства та утвердженню правової держави розглянуто ефективні напрямки 
протидії прийняттю пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою. 

До напрямків запобігання корупції в Україні належать: 1) нормативно-
правове врегулювання заходів щодо протидії корупції; 2) безпосереднє, 
активне проведення заходів щодо протидії корупції; 3) створення відповідного 
наглядового органу, уповноваженого здійснювати суворий контроль за 
виконанням таких заходів.  

Застосування перевірки на поліграфі при відборі кандидатів на державну 
службу сприятиме попередженню вчинення прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди службовою особою, оскільки надасть 
можливість виявити: 1) схильність до корупційних дій; 2) справжній намір 
особи займати службове становище, посаду; 3) інші схильності та вподобання, 
які унеможливлюють обіймати відповідну посаду. Ефективними також будуть 
перевірки службових осіб, які уже обіймають певні посади (періодичні планові 
та позапланові перевірки). 

Автор до першочергових заходів протидії корупції відносить такі: 
1) діяльність щодо відновлення довіри громадян до органів державної влади, 
виховання у громадян відчуття справедливості, забезпечення безпеки 
викривачів з метою ліквідації страху бути покараним за повідомлення про 
підозру в корупційних діяннях; 2) налагодження схеми повідомлення про 
злочин корупційної спрямованості шляхом використання: відділів зв’язку з 
громадськістю, спеціальних телефонних ліній, офіційних веб-сайтів, засобів 
електронного зв’язку; 3) створення належних умов роботи службових осіб; 
4) використання поліграфу для перевірки кандидатів на державні посади; 
5) запровадження програми «Прозорий офіс»; 6) запровадження в усіх 
державних підприємствах, установах та організаціях автоматизованої системи 
контролю за документообігом «Мегаполіс». 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
вирішення наукового завдання, що полягає в розробці та обґрунтуванні 
теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо початкового етапу та 
основних напрямків розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою. У результаті 
проведеного дослідження сформульовано такі висновки:  
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1. За своєю сутністю прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою свідчить про те, що особа згодна 
звернути на власну користь неправомірну вигоду або ж стосовно третьої 
особи. Автор пропонує розуміти прийняття пропозиції, обіцянки 
неправомірної вигоди як погодження службової особи з наміром надати їй 
неправомірну вигоду за вчинення нею конкретних дій або утримання від 
певних дій в інтересах особи, яка пропонує неправомірну вигоду, або третьої 
особи з використанням наданої їй влади чи службового становища; одержання 
неправомірної вигоди службовою особою – як безпосереднє отримання 
службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи явним або 
прихованим способом за вчинення чи невчинення нею в інтересах того, хто 
обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з 
використанням наданої їй влади чи службового становища. 

Термінологічний апарат розглядуваних злочинів систематизовано у такі 
групи: 1) базові поняття (корупція, корупційне правопорушення, прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, неправомірна 
вигода, службова особа, треті особи); 2) похідні від базових понять 
(антикорупційна експертиза, пряме підпорядкування, близькі особи, 
потенційний конфлікт інтересів, правопорушення, пов’язане з корупцією, 
приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, члени сім’ї). 

2. Систематизовано сучасні нормативно-правові акти, що регулюють 
запобігання та протидію корупції, та поділено їх на такі дві групи: 
1) національне законодавство: а – основні нормативно-правові документи 
(коли весь документ стосується проблеми протидії корупції); б – додаткові 
(коли якась частина документа стосується проблеми протидії корупції); 
2) міжнародне законодавство. Запропоновано запровадити в усіх державних 
підприємствах, установах та організаціях автоматизовану систему контролю за 
документообігом «Мегаполіс». 

3. До взаємопов’язаних елементів криміналістичної характеристики 
злочинів, передбачених ст. 368 КК України, віднесено такі: 1)  предмет 
посягання; 2) спосіб злочину; 3) слідова картина; 4) особа злочинця; 5) особа 
потерпілого; 6) обстановка вчинення злочину. 

Механізм злочину може розвиватися у таких основних напрямках: 
1) службова особа приймає пропозицію; 2) службова особа приймає обіцянку; 
3) службова особа одержує неправомірну вигоду для себе чи третьої особи за 
вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в 
інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи 
службового становища. 

Способи вчинення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою класифіковано за такими 
критеріями: 1) сфера людської діяльності; 2) спосіб безпосередніх дій; 
3) підготовка до вчинення; 4) кількість учасників вчинення злочину; 
5) сукупність вчинених злочинів; 6) характер діяння; 7) тривалість у часі; 8)  
стосунки між учасниками отримання неправомірної вигоди; 9) добровільню 
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згода учасників неправомірної вигоди; 10) дії службової особи; 11) форма 
передачі неправомірної вигоди; 12) місце передачі. 

4. Способи отримання інформації про злочини, передбачені ст. 368 КК 
України, і осіб, які їх вчинили, поділено на такі дві групи: 1) оперативно-
розшукові; 2) процесуальні. Охарактеризовано такі способи використання 
матеріалів ОРД під час розслідування розглядуваних злочинів: 1) як приводи 
та підстави для початку досудового розслідування; 2) для отримання доказів; 
3) для попередження, виявлення, припинення і розслідування таких злочинів; 
4) для забезпечення безпеки осіб, які конфіденційно співробітничають або 
співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей; 
5) для взаємного інформування працівників Національної поліції та державних 
органів відповідно до їх компетенції. 

5. Науково-технічні засоби, що використовуються для збирання та 
дослідження криміналістично значущої інформації щодо прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, 
класифіковано за такими критеріями, як: 1) форма; 2) мета їх застосування; 
3) призначення; 4) суб’єкти їх використання. Охарактеризовано такі групи 
науково-технічних засобів, що використовуються: 1) для виявлення злочинів; 
2) під час розслідування такої категорії злочинів; 3) під час криміналістичного 
дослідження об’єктів злочину; 4) під час профілактики таких злочинів. 

6. Обґрунтовано ефективність використання поліграфу у розслідуванні 
та попередженні розглядуваних злочинів. Таке положення ґрунтується на 
неможливості опитуваної особи керувати власними психофізіологічними 
реакціями організму на питання про корупційні діяння. Запропоновано внести 
зміни до статті 224 КПК України «Допит», доповнивши її частиною 10 такого 
змісту: «Під час проведення допиту свідка, потерпілого, підозрюваного, за їх 
згодою, можлива перевірка правдивості наданих показань на поліграфі». 

7. Типовими слідчими ситуаціями, характерними для початкового етапу 
розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою, є такі: 1) є заява від громадянина або організації 
про намір прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду 
конкретною службовою особою; 2) є заява від громадянина або організації про 
прийняття чи систематичне прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди за вчинення певних дій; 3) інформація про вчинення 
корупційних діянь, одержана з матеріалів перевірок або ревізій на окремих 
підприємствах, організаціях; 4) інформація про вчинення корупційних діянь, 
одержана з матеріалів оперативно-розшукової діяльності; 5) є показання 
обвинувачених, що вказують на вчинення конкретними особами іншого 
злочину. 

8. Складність організації таких тактичних операцій, як затримання на 
гарячому, викриття учасників прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою, розшук злочинця, проявляється у 
сумісній роботі різних підрозділів Національної поліції та МВС. Тактика 
проведення цих операцій полягає в тому, що як слідчий, так і працівник 
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оперативного підрозділу й спеціаліст діють за єдиним тактичним задумом, 
розробленим ними єдиним планом, не втручаючись в дії один одного, лише 
доповнюючи їх, точно і якісно виконуючи свої обов'язки. Тому важливим є 
вирішення питання послідовності проведення, доцільності, ефективності та 
обсягу таких дій. 

9. До напрямків запобігання корупції в Україні віднесено такі: 
1) нормативно-правове урегулювання заходів щодо протидії корупції; 
2) безпосереднє проведення таких заходів; 3) створення відповідного 
наглядового органу, уповноваженого здійснювати суворий контроль за 
виконанням цих заходів.  

Першочерговими заходами протидії корупції мають бути: 1) діяльність з 
відновлення довіри громадян до органів державної влади, виховання у 
громадян відчуття справедливості, забезпечення безпеки викривачів з метою 
ліквідації страху бути покараним за повідомлення про підозру в корупційних 
діяннях; 2) налагодження схеми повідомлення про злочин корупційної 
спрямованості шляхом використання: відділів зв’язку з громадськістю 
(«гарячих ліній»), спеціальних телефонних ліній, офіційних веб-сайтів, засобів 
електронного зв’язку; 3) створення належних умов роботи службових осіб; 
4) використання поліграфу для перевірки кандидатів на державні посади; 
5) запровадження програми «Прозорий офіс»; 6) запровадження в усіх 
державних підприємствах, установах та організаціях автоматизованої системи 
контролю за документообігом «Мегаполіс».  
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розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою. 

Розглянуто теоретичні основи механізму виявлення таких злочинів, що 
дозволило логічно підійти до висвітлення питання організації та планування 
розслідування. Систематизовано антикорупційне законодавство України та 
запропоновано запровадити в усіх державних підприємствах, установах й 
організаціях автоматизовану систему контролю документообігу «Мегаполіс». 
Розкрито криміналістичну характеристику розглядуваних злочинів, 
сформовано авторське поняття прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди, класифікацію способів вчинення, приховання таких 
злочинів та види науково-технічних засобів, що використовуються для 
збирання доказової інформації. Визначено способи отримання і використання 
оперативно-розшукової інформації у розслідуванні таких злочинів. Доведено 
необхідність використання поліграфу як методу виявлення та запобігання 
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою. Виділено типові слідчі ситуації, що виникають на 
початковому етапі розслідування цієї категорії злочинів. Розглянуто організацію 
та планування тактичних операцій початкового етапу розслідування. Наведено 
та охарактеризовано пріоритетні напрямки запобігання корупції в Україні, 
запропоновано переобладнати робоче місце службових осіб за принципом 
«прозорого офісу». 

Ключові слова: неправомірна вигода, службова особа, антикорупційне 
законодавство, криміналістична характеристика, слідча ситуація, планування 
розслідування, тактична операція, поліграф. 
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Диссертация посвящена теоретическим, методическим и практическим 
вопросам начального этапа расследования принятия предложения, обещания 
или получения неправомерной выгоды должностным лицом. 

На основании научного анализа автором сформировано некое количество 
понятий, в особенности: «принятие предложения, обещания неправомерной 
выгоды должностным лицом», «получение неправомерной выгоды 
должностным лицом», «криминалистическая характеристика принятия 
предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным 
лицом».  

Социологическое и криминалистическое исследования дали 



19 

возможность определить механизм такого преступления и объективно подойти 
к рассмотрению элементов криминалистической характеристики, тем самым 
создав ее научные основы. Автором систематизированы нормативно-правовые 
акты, входящие в систему антикоррупционного законодательства Украины, 
путем разделения их на две группы. 

В результате изучения элементов криминалистической характеристики 
таких преступлений автором установлено направление механизма и 
разработана классификация способов совершения такого преступления, как 
принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды 
должностным лицом по определенным критериям. 

Способы получения и проверки информации об уголовном 
правонарушении, предусмотренном ст. 368 УК Украины, и лице, которое его 
совершило, разделены на две группы. Сосредоточено внимание на способах 
использования материалов оперативно-розыскной деятельности при 
расследовании рассматриваемых преступлений. Автор рассматривает такие 
оперативно-розыскные мероприятия, как  наблюдение и снятие информации с 
транспортных телекоммуникационных и электронных информационных сетей, 
но особое внимание уделяет специальному следственному эксперименту, где 
останавливается на проблемных моментах и возможных последствиях его 
проведения. 

Диссертантом систематизирована научная информация о научно-
технических средствах, используемых для сбора и исследования 
криминалистически значимой информации при расследовании такой категории 
преступлений. В дальнейшем последние разделены на группы, определена 
цель и возможности их использования. 

Обоснована эффективность использования полиграфа при расследовании 
рассматриваемых преступлений. Предложено использование полиграфа для 
предотвращения коррупционных проявлений в трех направлениях: 1) при 
формировании кадров на государственную службу; 2) при проведении 
плановых проверок должностных лиц занимаемой должности; 3) в 
расследовании принятия предложения, обещания или получения 
неправомерной выгоды должностным лицом. Предложено внести изменения в 
статью 224 УПК Украины «Допрос». 

Выделены типичные следственные ситуации, характерные для 
первоначального этапа расследования принятия предложения, обещания или 
получения неправомерной выгоды служебным лицом. 

На основе исследования следственной практики, а также проведенного 
автором опроса следственных подразделений Национальной полиции 
Украины рассмотрены тактические операции, проводимые при расследовании 
данных категорий преступлений, которые позволяют получить информацию 
об обстоятельствах принятия предложения, обещания или получения 
неправомерной выгоды служебным лицом. 

Определены направления предотвращения коррупции в Украине.  
Систематизация исследованного материала позволила разработать 
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первоочередные меры по противодействию коррупции, одной из которых 
является предложение  переоборудовать рабочее место должностных лиц по 
принципу «прозрачного офиса». 

Ключевые слова: неправомерная выгода, должностное лицо, 
антикоррупционное законодательство, криминалистическая характеристика, 
следственная ситуация, планирование расследования, тактическая операция, 
полиграф. 
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Oliynyk S. V. Preparatory stage and main directions of investigation of 
acceptance of offer, promise or receipt of improper benefit by official. – The 
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The thesis is for the degree of candidate of legal sciences in the field 12.00.09 – 
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Activity. – The Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs, Dnipro, 2016. 

This research focuses on theoretical, methodological and practical issues 
related to the features of the initial phase of the investigation acceptance of the offer, 
promise or receipt of improper benefits by an official. 

The author has studied theoretical foundations of mechanism for detecting such 
crimes allowing logical approach to the coverage of the organization and planning of 
the investigation. He has systematized anti-corruption legislation of Ukraine and 
proposed to introduce in all public enterprises, institutions and organizations with 
automated workflow control system "Megalopolis". He has given forensic 
characterization of analyzed crimes, and made his own concept of acceptance of the 
offer, promise or receipt of improper benefits, classification of ways of commitment, 
concealment of these crimes, and the types of scientific and technical means used to 
collect evidentiary information. The author has determined how to obtain and use 
the operational information in the investigation of such crimes. He has proved the 
necessity of the use of the polygraph as a method of detection and prevention of 
acceptance of the offer, promise or receipt of improper benefits by an official. He 
has highlighted the typical investigative situations arising from the initial 
investigation of this category of crimes. He has considered the organization and 
planning of tactical operations of the preparatory stage of the investigation. Priorities 
of prevention of corruption in Ukraine have been described. There is the suggestion 
to convert officials’ workplaces according to the principle of "transparent office." 
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description, investigating situation, planning of investigations, tactical operation, 
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